
Maanedlige Oversigter
over

Sygdom m e hos Kulturplanter
fra

Statens plantepatologiske Forsøg.

CXXXIV. L an d b ru g sa fg rø d er. V in te rm aan ed e rn e  o g  April 1925.

Vintersæden, der iøvrigt er overvintret godt, er særlig i det nordlige Jylland blevet svedet en Del i Spid
serne af Nattefrost.

Roerne har holdt sig godt i Kulerne, dog omtaltes en Del Tilfælde, hvor Kaalroer angrebne af Kaalbrok, 
Kaalf luelarv er eller Brunbakteriose er gaaet i Forraadnelse. Ogsaa Frøafgrøderne paa Marken har overvintret 
udmærket, dog er i et Forsøg Runkelroer i forsænkede Rækker ved for stærk Hypning blevet udsat for Angreb 
af Bedens Traadkølle.

Ogsaa Kartoflerne har holdt sig over Forventning, omend der raadnede en Del, særlig fra usprøjtede 
Marker, hvor der var stærke Angreb af Tørforraadnelse. En meget skarp Efleraarssortering har medført en for
øget Sikkerhed i Overvintringen og har derfor lønnet sig.

1 Kløver, og til Dels i Lucerne, tog Kløverens Bægersvamp i det fugtige Efteraar mange Steder haardt 
fat; men (det synes at Angrebet de fleste Steder er standset i den ret tørre Vinter og er blevet uden større 
Betydning.

Paa Sjælland — særlig den sydlige Del — og Langeland har der stedvis været stærke Angreb af Kornets 
Blomsterflue; i det øvrige Land har den klin været af ringe Betydning.

Stankelbenlarver har gjort betydelig Skade i Brønderslevegnen, ogsaa fra Sønderjylland meldes om Angreb.

LXIV. H av eb ru g safg rø d er. V in te rm aan ed e rn e  o g  April 1925.

Egentlig Frostskade har der været meget Udt af. Hvor daarlig Skudmodning gør sig gældende, paa 
Grund af Kalktrang, sildig Kvælstofgødskning, megen Regn, uheldigt Sortsvalg eller Angreb af Svampe og Dyr, 
ser man mange tørre Skudspidser, der bør afklippes ved Løvspring.

Paa stærkt drevne Tomater fandtes'et betydeligt Anbreb af Stregbakteriose; ogsaa Kransskimmel-Sove
sygen, der faar Planterne til at „hænge" om Dagen, har begyndt at vise sig.

Mosaiksyge er fundet paa saavel Tomater som Agurker i Drivhus i Københavns Omegn.
Æ g af Penselspinder, Frostmaaler og „R ød t Spind“  er i Nærheden af København meget talrige paa 

Æbletræerne.
Limbælterne har fanget mange Frostmaalere, hvor de var klæbrige ved Dyrenes Fremkomst, som skete 

senere end sædvanligt.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



K orn . Hvede og Rug har overvintret særdeles godt, men Nattefrost synes i det nordlige Jylland at have 
svedet Spidserne en Del.

Lyspletsyge i Hvede er iagttaget ved Slagelse og i tre Marker i Sydsjælland.
Slimskimmel (Fusarium  sp.) findes udbredt i Rugen i Himmerland, men er ikke ondartet (N. Vester). 

Paa Spirer af Havre, der blev saaet før den sidste Kuldeperiode og som spirede meget uregelmæssigt, fandtes 
i Laboratoriet ogsaa Slimskimmel (H. Øhlers).

Qule Pletter i Havre omtaltes fra Skelskøregnen, paa Sandjord (J. P. Kristensen).
R o d fru g te r . Overvintringen af de forskellige Foderroer har gennemgaaende været god. Enkelte Steder 

har dog Runkelroer og Kaalroer lidt betydeligt af Drueskimmel (B o try tis  sp.), der har banet Vejen for For
raadnelse; at Roerne blev indkulede i meget tør Tilstand, at de har faaet lidt Frost inden Optagningen, eller at 
det har knebet med at faa Temperaturen i Kulerne ned, angives som Aarsag til Angrebenes Styrke (Alb. Sand
ager, H. Bagge). Ved Siden af en overvejende udmærket Overvintring af Kaalroerne, omtales nogle Tilfælde af 
Forraadnelse, der tilskrives Angreb af Kaalbrok eller Kaalfluer, for tidlig Optagning, Brunbakteriose, men navnlig 
for stærk Dækning; efter Afdækning har Foraarsfrosten i enkelte Tilfælde ødelagt en Kule. Bangholm har ikke 
holdt sig saa godt som Wilhelmsburger (A. P. Aidt). Turnips har ogsaa overvintret udmærket, skønt den var 
beskadiget af Kaalfluelarver (N. Abildgaard), Yellow Tankard er holdt friske lige til Foraaret (N. Svaneborg),
men en enkelt Kule med Majroer tog Varme allerede om Efteraaret (N. Hansen). Alle Roerne har spiret noget
mere end almindeligt.

De nedkulede Planteroer af Runkelroe, Kaalroe og Turnips har gennemgaaende holdt sig fint; Nedkuling 
med Jord imellem synes at medføre lidt bedre Holdbarhed, men ogsaa lidt mere Spiring (H. E. Jensen). Spi
ringen er med Held modvirket ved at give Luft (J. Jacobsen).

Kaalroer, Turnips og Gulerødder til Frø har overvintret fortrinligt paa Marken. I Forsøg med Turnips
frøavl ved Lyngby, Taastrup og Borris har saavel gulkødede som hvidkødede Turnips overvintret særdeles godt 
og uden Frostskade i nogen af de forskellige Saamaader. Ved Borris var Planterne kräftigst i forsænkede Ræk
ker, men ved Lyngby og Taastrup, hvor Planterne i de forsænkede Rækker var hyppet lovlig stærkt, fandtes 
nogle døde Planter, antagelig paa Grund af mangelfuld Lufttilgang og maaske Angreb af Traadkølle? (Lyngby). 
I Forsøg med Runkelroefrøavl ved Lyngby var Planterne overvintret særdeles godt efter Saaning paa flad Jord 
og Hypning inden Vinteren, men i de forsænkede Rækker, der var hyppet for stærkt, fandtes en Del Planter 
ødelagt af Bedens Traadkølle (Typ h u la  betae). Ved Borris havde Planterne overvintret godt i forsænkede 
Rækker og stod med god Bestand, men paa flad Jord og med Byg som Dækplante uden Hypning var Bestanden
udtyndet stærkt af Frosten i Marts (J. Chr. Lunden).

Foraarsfrosten har foraarsaget Kuldeblegsot enkelte Steder paa Gulerødder, Kaalroer og Turnips, for de
to sidstes Vedkommende med tydelig Sorts- eller Familieforskel; Skaden synes dog uden Betydning.

Brunbakteriose (B acterium  cam p estre ) fandtes ved Optagningen i 1924 mange Steder; ved Lille Birk
holm var der stærkt Angreb paa høj Jord, medens andre Marker paa lav Jord ud mod Mose var sunde. I store 
Stamroer, særlig af Studsgaard og Lyngby Bangholm, der syntes sunde ved Nedkulingen, har Bakteriose i Løbet 
af Vinteren ødelagt 20 — 40 pCt., hvorimod de smaa Stamroer har holdt sig fortrinligt (E. V. Ellehauge).

Bedeskimmel (P e ro n o sp o ra  S ch a ch t ii)  fandtes midt i April paa Sukkerroer ved Glostrup.
K a rto fle rn e  har overvintret over Forventning godt. Vanskeligheder har der dog været nok af: Vaad 

Nedkuling, Umodenhed paa Grund af for kort Vækstperiode, de stærke Angreb af Kartoffelskimmel 1924; disse 
sidste tilskrives det, at Richters Imperator har holdt sig bedre end Up to date (V. Kristensen). Enkelte Steder 
er 10 - 20 pCt. raadnede, særlig fra usprøjtede Marker (V. Kristensen, P. H. Hansen), og  har taget Varme, eller 
Slimskimmel (F usarium  sp.) har fuldendt Ødelæggelsen. En meget skarp Efteraarssortering, eventuelt i Forbin
delse med nogle Dages Luftning inden Dækningen, har betalt sig særdeles godt (V. Kristensen, P. Riis Vester
gaard).

Nattefrost har i Nord- og Vestjylland svedet de frembrydende Skud.
B æ lg p lan ter. Kløver og Lucerne har overvintret godt og betegnes gennemgaaende som meget lovende.
Kløverens Bægersvamp (S c le ro tin ia  s c le ro tio ru m ) tog særlig i Nord- ogVestjylland, samt stedvis paa Øerne 

kraftigt fat i det fugtige Efteraar, men Angrebet er dog langt fra blevet saa alvorligt, som man kunde vente; 
flere Medarbejdere betegner det som uden Betydning. Fra Samsø omtales iøjnefaldende Angreb i Rødkløver, 
mindre i Hvidkløver og 1. Aars Lucerne; ved Aalborg har den ellers gode Hersnap særlig taget Skade, og sildig 
Rødkløver helt igennem mere end den tidlige; de tilpas afgnavede Marker har klaret sig bedst (P. Riis Vester
gaard, J. Chr. Andersen-Lyngvad). Ved Spjellerup har Bægersvampen taget indtil Halvdelen af Bestanden i en 
Hersnap Frømark (H. R. Hansen). Ved Viborg var Lucerne med Timothé mindre angrebet end Lucerne med 
Rødkløver i en anden Del af Marken (A. P. Aidt). Sidst i April saas der atter lidt Bægersvamp (E. V. Ellehauge).

O ræ s. Foraarsfrosten sved Bladene noget og satte forbigaaende Væksten i Staa; paa Kjær- og Tørve
jorder paa Holstebroegnen har der været usædvanlig stærk Opfrysning af det nye Græsudlæg, samt af Rug 
(P. O. Overgaard).

F ru g ttræ e r . Frostskade har der været meget lidt af. Hvor Træerne lider af Kalktrang, sildig Kvælstof- 
gødskning, megen Regn, eller hvor Snyltere og uheldigt Sortsvalg gør sig gældende og foraarsager daarlig Skud

D e r  er for Vinterm aanederne o g  April indkom m et 49 Beretninger, hvoraf 24 fra Jylland o g  25 fra Ø erne.



modning, ser man alligevel mange tørre Skudspidser, der bør afklippes ved Løvspring (N. Oram). Kræft synes 
at have været godartet, Skurv værre, og der har ogsaa maattet skæres ned for fjorgamle Frostsaar (O. Hein, P. 
Nygaard, Th. Højer).

K økkenurte r. Den indkulede Kaal har i flere Tilfælde holdt sig daarligt. Gulerødderne har lidt af 
Svamp (S c le r o t in ia  s c le r o t io r u m ? ), særlig hvor de er nedkulede uden Grus eller Sand imellem. Selv i 
sunde og tørre Skalotter findes indvendig Forraadnelse, antagelig paa Grund af mangelfuld Modning (N. Gram). 
Foraarsfrosten har skadet og sinket de tidlige Køkkenurter en Del.

Stregbakteriose (B a cillu s  la th yri) angreb midt i April Tomaten Kondine Red stærkt (ca. 20 pCt. af 
Planterne angrebne, fordelt i Grupper); Angrebet var værst i et Hus, hvor Planterne var drevet særlig stærkt; 
der var givet megen svovlsur Kali (A. Weber).

Mosaiksyge paa Tomat (Kondine Red) fandtes i April, men syntes uden større Betydning (A. Weber).
Kransskimmel-Sovesyge (V e r tic il liu m  sp.) fik i et Tomathus mange Planter til at hænge om Dagen 

(A. Weber).
Mosaiksyge paa Agurk fandtes allerede sidst i Marts; foruden de typiske spættede Blade, kan buklede, 

svagt spættede Blade og visne Skudspidser, hvorom en Forespørgsel indkom i April, henføres til samme Aarsag.

L yngby, den 5. Maj 1925.

Ernst Gram.

K orn. Smælderlarver (A g r io te s  sp.) omtales fra Tystofte og Brønderslev, sidstnævnte Sted har der 
været betydelige Angreb i forskellige Afgrøder. Tromling med tung Betontromle synes at hjælpe (V. Kristensen).

1 0 . Brønderslev Enge har ogsaa Stankelbenlarver (T ipu la  p a lu d osa ) i Foraaret optraadt ondartet. De 
findes „i utallig Mængde og ødelægger alt: Vintersæd, Vaarsæd, Roer“ (V. Kristensen). I den Sønderjydske 
Marsk (Ballum) har Larverne ligeledes stedvis gjort Skade (Hans Hansen). De overvintrede Larver „fandtes endnu 
i Februar ret livlige i den mossede Overflade" (P. Jørgensen).

De usædvanlig gunstige Forhold, som Vintersæden har haft i næsten hele sin hidtidige Vækstperiode, har 
gjort, at Kornets Blomsterflue (H ylem y ia  coarcta ta ) de fleste Steder i Landet kun har gjort liden eller ingen 
Skade. Dette nævnes saaledes udtrykkelig fra adskillige Egne af Jylland, fra Nordøstsjælland og Møen. Stærkere 
Angreb har kun fundet Sted paa Sjælland, særlig i det vestlige Sydsjælland, sanit paa Langeland. Som sædvanlig er 
det Hvede efter Brak, som lider mest. 1 en Hvedemark ved Tystofte er en Del af Marken som blev saaet 14 Dage 
senere end det øvrige, betydelig stærkere angrebet (H. Bagge). Fra Skelskor skrives, at kun Hvedesorter med langsom 
Udvikling i Efteraaret og det tidlige Foraar (Standard-, Panserhvede o. a.) viser Angreb (P. H. Hansen). -  Ved 
en Undersøgelse den 4. Maj konstateredes det, at Larverne var hyppige i Hvedemarkerne i det vestlige Sydsjæl
land. De var meget store, enkelte fandtes allerede i Jorden, og de vil altsaa sikkert meget snart forpuppe sig. 
Paa Halvdelen af de undersøgte Marker var der betydelige Angreb (fra 15 pCt. op til 50 pCt. ødelagte Plauter) 
til Trods de for de gunstige Kaar for Hveden; tydelig erkendtes Skaden i de foraarsharvede Marker, i de Ikke- 
harvede tilslører Ukrudtet Tilstanden. Foraarsharvning og Salpetertilskud har iøvrigt i en Del Tilfælde bedret 
Udseendet betydeligt, men de stærkeste Angreb har holdt Stand. (M. Bakman og H. R. Hansen). 1 Roskilde 
Amt er Hveden paa nogle faa Steder hjemsøgt af Larverne, et enkelt Sted var ogsaa en Rugmark stærkt udtyndet 
i Slutningen af April (M. Greve). I intet Tilfælde vides Ompløjning at have fundet Sted. Paa Langeland er 
dog to Steder ødelagt omtrent en hel Td. Ld. (K. Hansen).

Snegle (A g r io lim a x  agrestis) har i nogle jydske Egne afgnavet Vintersæden, særlig i Nærheden af Græs 
(Hammel, Vest-Himmerland, Mors).

R odfrug ter. Allerede midt i April blev tidligt saaede Majroer stærkt medtagne af Jordlopper (P h y llo 
treta sp.) (Th. Høyer).

De første Glimmerbøsser (M e lig e th es  aeneus) viste sig ved Kallundborg allerede 15. April i Frø-Turnips 
(H. Mortensen).

B æ lgp lan ter. Stængelaal (T y len ch u s devasta trix ) har ødelagt Rødkløver ved Skanderborg (I. Fastrup) 
•og Lucerne ved Næstved (M. Bakman).

Meget tidlig saaede Ærter ved Oringe blev ganske raserede af BladrandbiUer (S iton a  lineata), senere 
saaede slap lettere (N. Hansen).

F ru g ttræ e r og  F rug tbuske. I Løbet af Vinteren er kommet yderligere to Meddelelser om det ejen
dommelige Angreb paa Æbler af Bladhvepselarven A m eta steg ia  g lab ra ta , som omtaltes i Septemberberet
ningen. Larverne borer sig ind i Frugterne for at overvintre og har ødelagt mange Æbler (Lumby ved 

•Odense og Ølstykke).
Angreb af Barkvikleren (G ra p h o lith a  W oeb eria n a ) i Æblebark er almindelig i ældre Træer i Sund

byerne (H. Mosegaard).
Frostmaalere (C h e im a to b ia  brum ata) fremkom ret sent paa Efteraaret. De rettidig paasatte Limbælter 

■var derfor for en Del tørre, da Hunnerne begyndte Opstigningen, men hvor de klæbede, fangede de godt. De



første nyklækkede Larver saas ved Lyngby paa Æble 25. April (H. Øhlers), i Marts nogle enkelte Hunner samme
steds (H. Øhlers).

Paa visse Lokaliteter i Københavns Omegn har Penselspinderens (O rg y ia  an tiqu a) Æghobe været- 
umaadelig talrige paa forskellige Træer og Buske (H. Mosegaard, Sv. Bruun).

Ringspinderæg (O a strop a ch a  n eustria ) synes at have været sjældne. Det samme gælder Bladlusæg 
paa Frugttræerne. Ved Vejen var enkelte Træer stærkt besat med Kommaskjoldlus (M ytila sp is  p om oru m ). 
Og af Mider, „R ødt Spind“  (P a ra te tra n ych u s p ilo su s) ses i Københavns Omegn i ualmindelig Mængde 
paa Æbletræerne (H. Mosegaard).

Solbærmider (E r iop h y es  rib is ) nævnes fra Oringe (N. Hansen) og Vejen (J. Thorsen).
Fugle, særlig Spurve, har i Vinter pillet Knopper af Frugtræer og -buske nogle Steder.
Pindsvin (E rin aceu s eu rop a eu s) angives at have gnavet i Barken af Frugttræer i Tranbjerg. De er 

set i Arbejde. (N. Gram).
I Sundbyerne har Mosegrisen (A r v ico la  am p h ib iu s ) overgnavet Æbletræer i Jorden.
K økkenurte r. Forskellige Jordbærsorter angrebne af Jordbærmider (T a rson em u s fragaria ) er delvis 

visnede i Foraaret ved Ullerslev (Th. Høyer).
Endvidere har Muldvarpe (T alpa eu rop aea ) og Snegle (A g r io lim a x  agrestis) gjort Skade i flere Haver..
Paa P ry d p la n te r  o. 1. er iagttaget: paa Fyr Harpiksgaller af en Vikler (Tortri x resinana) (Vodsskov);. 

paa Abies sp. Bladlus (Cherm es p icea e ); i Væksthuse: paa Cyclamen o. a. Drivhus-Snudebillen (O tio rrh y n - 
chus su lca tu s); paa Calceolaria Aal (A p h e le n ch u s  sp.); paa Fuchsia og Eng. Pelargonier Mellus (A le u ro d e s - 
v a p o ra r iu m ); paa Nephrolepis Bregne-Skjoldlusen (H e m ich io n a sp is  asp id istrae ).

K øben h a vn , den 5. Maj 1925.
Mathias Thomsen.

— Trykt i N . T . K røyers B ogtrykkeri, —



Maanedlige Oversigter
over

Sygdom m e hos Kulturplanter
fra

Statens plantepatologiske Forsøg.

CXXXV. L an d b ru g sa fg rø d er. Maj 1925.
Nattefrost har gjort betydelig Skade paa Vaarsæd paa de lave Arealer rundt öm i Landet.
Lyspletsyge er iagttaget paa Hvede, Byg og navnlig Havre; den tiltagende Anvendelse af Svovlsur Am

moniak synes at modvirke Sygdommen, og de gavnlige Følger af direkte Behandling med Mangansulfat ses 
allerede.

Rodbrand ses en Del i Byg paa kalk- og næringsfattig Jord; Havre paa et meget kalktrængende Areal 
fik gulgrønne Pletter i Bladene, et Forhold, der tidligere er beskrevet fra Holland. Særlig fremtrædende har 
dog de „Gule Pletter i Bygmarkerne'1 været i Aar, dels i Forbindelse med Rodbrand og Smelderlarver, men 
særlig har Kulde og Sult i Forening foraarsaget Byggets daarlige Trivsel; værst optræder de gule Pletter efter 
Græs, Turnips og Kaalroer. At Sult er medvirkende ses, hvor man, frivilligt eller ufrivilligt, har anlagt G ød
ningsforsøg; der ses tydeligt gavnlige Virkninger efter udspredt Top, efter Gødningsbunker, og navnlig Kali
parcellerne i de egentlige Gødningsforsøg viser godt Udslag. Salpeter har flere Steder hurtig sat Væksten i 
Gang igen, og mod Maanedens Slutning er Forholdene oftest bedrede.

Byggets Bladpletsyge med de ejendommelige H-formede Linier i de brune Pletter, er iøjnefaldende i 
Prentice-Byg; en Række Afsvampningsmidler ses at have forebygget de første Angreb, men Sygdommen kan 
som bekendt brede sig stærkt i Sommerens Løb.

Rugens Stængelbrand er iagttaget flere Steder med indtil 1 5 -2 0  pCt. syge Planter.
1 Runkelroer til Frø er iagttaget Bedeskimmel og Mosaiksyge; af Hensyn til Smittefaren vil det være 

nyttigt at grave de syge Planter ned paa Stedet.
Angreb af Smelderlarver har været almindelige i Havre og særlig i Byg. Angrebene har, som sædvanlig, 

været værst i løs Jord; tillige har dybtsaaet Korn lidt stærkt.
Stankelbenlarverne har gjort usædvanlig megen Skade, særlig paa Vaarsæd, og ikke blot paa lav Jord, 

men ogsaa paa høje Jorder; ofte er det dog værst i Pletter med mangelfuld Dræning. Hvor man har omsaaet 
for tidligt, er de fremspirende Planter blevet ædt; med Sikkerhed kan der ikke saas før sidst i Juni.

Jordloppeangrebene har mange Steder været ondartede, navnlig paa Øerne har mange Marker maattet 
omsaas, medens Regnen i Jylland indtraf tidligt nok til at redde Markerne.

LXV. H av eb ru g safg rø d er. Maj 1925.
Baade i Frugttræer, Frugtbuske og Læplantninger ses en Del tørre Grene, — Eftervirkninger af daarlig 

Modning, Frost og Sygdomme; disse døde Grene er mere eller mindre farlige Smittekilder og Smitteveje og 
bør fjernes nu da de ses tydeligt.

Æblemeldug er set bl. a. paa usprøjtede Säfstaholm Æbletræer og vil fra saadanne smittede Træer kunne 
brede sig til de modtagelige Sorter, naar de ikke beskyttes ved Sommersprøjtning.

Stikkelsbærdræberen omtales fra flere Steder i Landet, og Vintersprøjtningens gavnlige Følger i For
bindelse dermed.

Ribs-Starrusten synes at være meget udbredt, ikke blot den almindelige Skaalrust paa Stikkelbær, men 
ogsaa Formen paa de som Prydbuske dyrkede Ribesarter og paa Solbær.

Hindbær-Stængelsyge gør en Del Fortræd; i et Sortsforsøg har den bredt sig fra en Sort, der var smittet 
ved Udplantningen, til de øvrige.

Løgskirnmel ses i Løgbedene, men bekæmpes ved Fjernelse af de angrebne Planter og Sprøjtning med 
Bordeauxvædske.

I et Par Tilfælde, hvor Agurker i Hus sygnede hen, fandtes der i Jorden et abnormt højt Inhold af Klor, 
antagelig stammende fra desinficeret Gødning.

Frugttræerne, især Æble, i mindre Grad ogsaa Kirsebær, Blomme og Pære, er mange Steder i Landet 
gnavede af Frostmaalere og Knopviklere; ofte er Angrebet meget ødelæggende, svagere Angreb opvejes ved den 
rige Blomstring. Sprøjtning før Blomstring med Nikotin eller Arsenik har som Regel hjulpet godt. De samme 
Larver optræder ligeledes i Mængde paa andre Løvtræer i Hække, Hegn og Parker.

Stedvis har ogsaa Tæger, Bladlus og „R ødt Spind“  bidraget til Ødelæggelsen.
Ærterne har lidt en Del ved Gnav af Bladrandbiller.

Jordlopper har hærget Kaal, Radiser og Majroer i mange Haver.

Et Kursus i Lanbrugets Plantesygdomme, hvortil Konsulenter og Forsøgsassistenter m. fl. vil blive ind
budte, agtes afholdt i Cyngby d. 27.—29. Juli.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



Korn. Nattefrost har i Vildmosen skadet Vaarsæden, særlig Hvid Havre, men ogsaa Graa Havre paa
ikke sandækket Jord; paa udtørret Søbund (Hopolden ved Hvalsø) blev Blandsæd 18 .-19. Maj stærkt beskadiget,
og Hvede fik nogle Pletter, medens Byg paa tilstødende Mineraljord var ubeskadiget; ogsaa ved Sorø og Haarby 
har der været en Dal Frostskade paa Byg (N. Abildgaard, O. Pinholt, G. Olsen, M. C. Dinesen), ligesom de 
udtørrede Arealer i Odsherred har lidt stærkt (J. A. Kofoed).

Lyspletsyge paa Hvede er iagttaget paa Sandmuld ved Stavns; Jordens Reaktionstal var tidligere 6,0, men 
efter Paaføring af Lermergel 1923 — 24 er det steget til 7,0 i den sunde Del af Marken og til 7,6 i det angrebne 
Parti (P. Riis Vestergaard). Byg er angrebet ved Ejby, samt ved Haslev, deis paa lav, moseagtig Jord, dels paa 
let Jord, hvor Mangansulfat viste god Virkning (H. Hansen, Chr. Petersen). Angreb paa Havre omtales fra 
Sjællands Odde, Skelskøregnen, 011ingsø, Vejleegnen (forværret ved Kalkning), Hadsherred (Overgangsjord 
gødet med Tang), Nørre Bork (merglet Jord) og hist og her i Vardeegnen, hvor den tiltagende Anvendelse af 
Svovlsur Ammoniak dog synes at begrænse Sygdommens Optræden (A. Petersen).

Rodbrand, er meget fremtrædende i Byg, i de ukalkede Parceller ved Tylstrup (S. Svendsen). Havre 
(velafvandet Morbund paa Dynd eller Kvægsand) ved Vejle, stod sidst i Maj med gule-visne Blade og brun, 
indskrumpet Rodhals; Aarsagen er antagelig Kalk- og Næringsmangel i Forbindelse med dyb Saaning (M. 
Sørensen). Fra Faaborg omtales Kalktrang som særlig kendelig i Byg i Aar, dog ikke ved nogen særlig Sygdom 
(H. Kjærulff). Havre paa kold, meget kalktrængende og udpint Lermuld ved Haldum viste ved gennemfaldende
Lys gulgrønt spættede Blade, et Fænomen, der er beskrevet af Hudig (Hooghalenske Sygdom), fra meget
sur Jord.

Om Gule Pletter i Bygmarkerne foreligger der ikke mindre end et halvt Hundrede Meddelelser, og kun 
ti af disse (Brønderslev, Viborg, Borris, Varde, Kolding, Samsø, Fyen, Ærø, Langeland) betegner Fænomenet 
som ubetydeligt eller ikke iagttaget. Gennemgaaende gaar det særligt ud over lave fugtige og kolde Arealer, men 
i et enkelt Tilfælde var netop de høje Partier angrebne (O. Bachmann Olesen). Som Forfrugt fremhæves særligt 
Græs, ofte Roer (Kaalroer, Turnips), i et enkelt Tilfælde Blandsæd eller Lucerne; ved Galten var Bygget gult 
efter Kaalroer, ikke efter Kartofler (P. Grøntved); i Nordsjælland var det værst efter Turnips, mindre efter Kaal
roer og uden Betydning efter Kartofler og Runkelroer (H. E. Jensen); ved Præstø var Angrebet ondartet efter 
Turnips, hvor Toppen var fjernet, medens man hvor Toppen blev paa Marken, endnu tydeligt saa grønne Pletter 
som Virkning af de ikke spredte Topbunker, og efter Sukkerroer var Angrebet ubetydeligt (M. Bakman). Som 
medvirkende Aarsager omtales Rodbrand (i Forbindelse med Kalktrang) flere Gange; ogsaa Smelderlarver har 
deres Del, og man er opmærksom paa at Planterne i de gule Pletter lider stærkt under disse Larvers Gnav; 
men kun i et enkelt Tilfælde fremhæves det, at Angrebet er set paa gødningskraftig Jord (i Agerrender og Sænk
ninger — Randers), ellers gentages det atter og atter: Kulde, Nattefrost og Sult. Dette præciseres nærmere, saa
ledes fra Abed, hvor der vel er givet 100 kg Kali pr. ha., men denrie næppe er strøet helt ensartet (H. A. B. 
Vestergaard), og fra Grenaa, hvor de kalimanglende Parceller i Gødningsforsøgene er tydeligt gule (A; Larsen 
Ledet). Paa den anden Side foreligger der en tydelig gavnlig Eftervirkning af længe liggende Gødningsbunker 
og  Salpeter har gjort Underværker (P. H. Hansen), ja, næsten virket for godt (J. P. Kristensen); ogsaa i det
oven for omtalte Tilfælde paa de høje Pletter bragte Salpeteret omgaaende Hjælp (O. Bachmann Olesen). I det
hele kan det siges, at kom de gule Pletter mange Steder pludseligt, angives de ogsaa ofte at være i god Bedring 
ved Maanedens Slutning. Fra Himmerland angives Prentice-Byg at have lidt mere en Guld-Byg (N. Vester). 
Fra Lolland gøres opmærksom paa, at ogsaa for dyb Saaning og for stærk Brug af Tromlen efter Saaningen 
i Forbindelse med Plaskregn har spillet en Rolle (H. H. Holme Hansen).

Forgiftning med Gasvand er iagttaget et Par Steder, saaledes paa Havre ved Holte, hvor Planterne er
dræbte paa de Pletter, hvor man aabnede for Sprederen; iøvrigt stod den længe med gule Blade, men er nu 
i kraftig Vækst (M. Greve). Ved Hjallese er Byggen pletvis ikke spiret eller senere visnet; Marken havde før 
Jul faaet Affaldskalk med ca. 2 pCt. Klor (L. P. Jensen).

Af Meldug (E rys ip h e  g ra m in is) er iagttaget stærkere Angreb paa frodig Rug ved Lyngby, paa Hvede 
ved Dalum og paa Hvede og Rug ved Tystofte.

Byggets Stribesyge (P le o s p o ra  g ra m in ea ) saas ved Lyngby den 15. Maj paa meget tidlig saaet Byg.
Byggets Bladpletsyge (P le o s p o ra  teres) er iøjnefaldende, særlig i Prenticebyg (Næsgaard, Samsø, Lolland 

Ejby); ved Gylling var Angrebet betydelig stærkere efter to en efter et Aars Græs (A. M. Sørensen). En Række 
Afsvampningsmidler har forebygget de primære Angreb..

Slimskimmel (Fusarium  sp.) menes at have ødelagt 4 Td. Land Havre, samt enkelte Pletter hist og her 
i Himmerland (N. Vester).

Gulrust (P u cc in ia  glum arum ) optræder stærkt paa Ærø og i tæt Hvede ved Næsgaard (A. M. Hansen, 
P. N. Gaardmand). Ved Tystofte blev enkelte Familier af Tystofte Smaahvede angrebne før Midten af Maj; An
grebet har bredt sig men enkelte Familier er endnu rustfri (H. Bagge). Svage Angreb er iagttaget ved Gylling 
og A bed.

Rugens Stængelbrand (U ro cy st is  o c cu lta )  iagttoges den 22. Maj i Forsøg ved Lyngby og Skanderborg; 
ved Ejby er iagttaget Angreb i 3 Marker, ved Dalum indtil 10 pCt., ved Asaa 1 5 -2 0  pCt. (H. Hansen, L. P. 
Jensen, Bachmann Olesen).

D e r  er for Maj indkommet 78 Beretninger, hvoraf 39 fra Jylland og 39 fra Øerne.



R o dfrug ter. Mosaiksyge hos Runkelroer og Sukkerroer til Frø er iagttaget ved Lyngby, Lundby, Borre 
og flere Steder i Hads Herred.

Bedeskimmel (P e r o n o s p o ra  S ch a ch tii) er iagttaget ved Lundby og Skanderborg, i Barres til Frø.
Over Rodbrand (P yth ium  Baryanum , P h om a betae) klages endnu meget lidt; ved Aalborg og Struer 

er Runkelroerne flere Steder kommet tyndt op, ved Tylstrup er der stærkt Rodbrandangreb i ukalkede Parceller 
(J. Chr. Andersen-Lyngvad, S. Svendsen).

Ved Struer har en Del udplantede store Bangholm Kaalroer ikke formaaet at skyde Frøstængler; de syntes 
friske ved Udplantningen, men bar en Del Sclerotier, muligvis af Drueskimmel (Botrytis cinerea), der har haft 
for gode Kaar i det milde Vintervejr (J. S. Fruergaard).

K arto fler. Nattefrost har bl. a. ved Haslev skadet tidligt lagte Kartofler, særlig paa lavere Jord (Chr. 
Petersen). Orienterende Opbevaringsforsøg anstillede paa Trollesminde med Magnum Bonum og Juli (under 
Frederiksborg Amts Planteavlsforening) med Behandling før 1ndkulingen med Megasan, Karkon og Gerniisanbolus 
(1,5, 2 og 3 pCt.), har ikke givet noget Udslag til Fordel for disse Midler; derimod fik Kartoflerne et kalket 
og utiltalende Udseende, der sikkert vil skade Knoldene som Salgsvare (H. E. Jensen).

G ræ s. Hundegræsbakteriosen (Erw in i a Rat hay i) er fundet ved Odense og Randers.
Meldug (E rysiph e g ra m in is) angriber ved Tystofte Ital. Rajgræs stærkt.
Skedesvamp (E p ic h lo e  typh in a) optræder stærkt, næsten ondartet i flere Hundegræsmarker ved Ols- 

gaard; Angrebet begynder og er værst, hvor Frøhobene har staaet (H. Emil Jensen).
Kronrust (P u cc in ia  1 o 1 i i) angriber ved Tystofte Ital. Rajgræs stærkt.
F ru g ttræ er. Endnu i dette Foraar har der vist sig Følger af Vinteren 1923-24, i Form af døde eller 

standsede Grenpartier, samt Barkslag; særlig fremhæves søde Kirsebær som haardt medtagne (H. Gram, L. Hansen). 
I Himmerland og Sydjylland staar ikke blot Frugttræerne, men ogsaa Frugtbuske og Læplantninger med mange 
tørre Grene; det tilskrives dels Frostperioden i Foraaret, dels at Skudmodningen paa Grund af gentagen Storm
skade i Fjor var mangelfuld; der er iagttaget en Del Sortsforskelligheder, saaledes har af Hindbærrene Fajstrup 
lidt stærkt, medens Marlborough er uskadt (P. Nygaard, Hakon Sørensen).

Æblemeldug (P o d o s p h a e ra  le u co th r ich a ) er iagttaget med stærke Angreb ved Aalborg; ved Lyngby 
fandtes Svampen 6. Maj paa usprøjtet Säfstaholm og senere ogsaa paa Charlamowsky (O. Hein, H. Øhlers).

Stenfrugtskimmel (S c le ro tin ia  c in erea ) angriber flere Steder i Landet (Tylstrup, Sorø, Lyngby) navnlig 
Syltekirsebær og Skyggemoreller stærkt; fra Tystofte og Østfyen omtales Angrebene som uden Betydning. 
Prunus triloba blev angrebet bl. a. ved Lyngby og Tranbjerg.

F rug tbuske. Stikkelsbærdræberen (S p h a ero th eca  m ors uvae) er iagttaget ved Fredensborg, Aagaard 
' og Jernved, sidstnævnte Sted stærkt paa usprøjtede Buske, ubetydeligt paa sprøjtede (P. Nygaard).

Ribs-Starrusten (P u cc in ia  Pri n g s h e i m i ana) omtales fra talrige Lokaliteter. Foruden den almindelige 
Skaalrust paa Stikkelsbær, ses Angrebet paa forskellige Ribesarter, og ogsaa den fra Solbær beskrevne Form 
forekommer (H. Wedege, O. Hein).

Hindbær-Stængelsyge (Di dy m el la ap p lan ata ) synes stadigt at gøre en Del Skade, særlig paa Fajstrup 
og Superlativ, et enkelt Sted ogsaa paa Marlborough. 1 et Sortsforsøg ved Aagaard har Angrebet bredt sig; 
fra Feldbrunnen Remontant, der var smittet ved Udplantningen (Lars Hansen).

A ndre P lan te r. Løgskimmel (P e r o n o s p o r a  S c h le id e n i)  er iagttaget ved Lyngby, Braaskov og  
GI. Aaby; sidstnævnte Sted var af to Partier Sætteløg henholdsvis 5 og 20 pCt. angrebne (N. Gram).

I et Par Tilfælde, hvor Agurker i Hus sygnede hen, fandtes der i Jorden et abnormt højt Indhold af 
Klor, antagelig stammende fra desinficeret Gødning.

Hvidtjørnrust (G y m n o s p o r a n gi u m c la v a r ia e fo rm e ) har ved Aagaard ødelagt flere store Juniperus. 
og hæmmet en nærstaaegde Tjørnehæks Vækst (Lars Hansen).

Kransskimmel (V e r tic il liu m  sp.) fandtes i Veddet af indsendte Rhododendron med visne Blade.
Korsblomstskimmel (P e r o n o s p o ra  p a ra s it ica ) angreb i Hellerup Blomsterne af Gyldenlak (A. M. Danvig).

L yngby , den 2. juni 1925.

Ernst Gram.

K orn. Angreb af Smælderlarver (Agriotes-Arter) er almindelige rundt omkring i Landet. Med Und- 
tagese af det nedenfor omtalte Angreb paa Sukkerroer drejer alle Meddelelser sig om Vaarsæd, 31 af vore 
Korrespondenter omtaler Angreb paa Byg, 18 tillige eller udelukkende paa Havre. I mange Tilfælde tales om 
stærke eller ondartede Angreb (Brønderslev, Aalborg, Morsø, Vejlby, Kalø Vig, Hammel, Horsens, Varde, Sønder- 
borg-Aabenraa Amter, Lolland, Nordfalster, Skelskør, Næstved, Roskilde); Nogle Steder er ca. Halvdelen af 
Plantebestanden eller mere ødelagt. Paa en Bygmark i Næstvedegnen (10 Td. Land) er 4 Td. fuldstændig 
ødelagt, paa Resten er ca. 5 0 -7 5  pCt. af Planterne taget (M. Bakman). Ved de svagere Angreb har Restbe 
standen under de gode Vejrforhold ofte nogenlunde kunnet dække de bare Pletter, evt. ved et Tilskud af Salpeter. 
Som altid er især Byg efter Roer hjemsøgt; i Frederiksborg Amt har man iagttaget større Skade efter Turnips



o g  Kaalroer end efter Kartofler og Runkelroer (H. E. Jensen). Hvad Havren angaar, drejer det sig i Regelen 
om Grønjordshavre, men der berettes dog fra Samsø om et betydeligt Angreb paa Havre efter Hvede (P. Riis 
Vestergaard). Som sædvanlig bliver Angrebet værre jo løsere Jorden er; i Aalborgegnen har det ogsaa bekræftet 
sig, at dybtsaaet Kom lider mest (Andersen Lyngvad). Fra Brønderslev skrives, at i Blandsædmarker æder Smælder- 
larverne fortrinsvis Byggen (V. Kristensen).

Oldenborrelarver (M e lo lo n th a  v u lg a r is  eller h ip p o ca s ta n i)  har i Bork ved Ringkøbing Fjord ødelagt 
tflere Byg- og Blandsædmarker (S. M. Sørensen).

Korn-Jordloppen (P h y llo tre ta  v ittu la ) har gnavet Bygplanter fra „Gule P/etter" i Hammel (S. Nielsen).
Hvidaks foraarsaget af Hvidaksuglen (H adena seca lis) ses hist Og her i Rugen.
Stankelbenlarverne (sikkert overalt T ip u la  p a lu d osa ) hari dette Foraar gjort usædvanlig megen Skade. 

Der har ikke i mange Aar været saa stærke Angreb af dette ondartede Skadedyr. Vi har modtaget 46 Medde
lelser om Stankelben, og mange af dem omfatter adskillige Tilfælde. De fleste skadede Marker findes i Jylland, 
men der er ikke saa faa paa Fyn og Sjælland. Saa godt som alle Meddelelser drejer sig om Vaarsæd, kun 
■enkelte (se nedenfoAom Græsmarker og R oei^ .

Selv om de fleste Angreb vel nok har fundet Sted paa lav, humusrig Jord, er det dog paafaldende, at der i Aar 
har været mange og delvis meget ødelæggende Tilfælde ogsaa paa højere Jord, sandmuldet, lermuldet ja endog 
paa stiv Lerjord. Ofte bemærkes det dog af Meddelerne, at Kornet er stærkest afædt paa lavere Steder eller 
.i Pletter, der trænger til Dræning. Ødelæggelsen har saa godt som altid fundet Sted i Vaarsæd efter Grønjord 
1-, 2- og flereaarige Græsmarker eller Lucerne. 1 Skanderborgegnen er set Angreb i Havre efter Roer, som dog 
i Fjor var delvis mislykkede og græsfyldte (J. Fastrup). Der foreligger ogsaa et Par Eksempler paa Angreb i Vaarsæd 
efter Vaarsæd, formodentlig har Stubben været græsfyldt. Med Hensyn til Styrken varierer den fra svagt til 
stærkt eller ondartet Angreb, ikke sjældent er Pletter paa 4 - 6 - 7  Td. Ld. helt afædt; paa en Gaard i Horsens
egnen er 15 Td. Ld. Grønjordshavre med Udlæg totalt ødelagt, baade Græs, Kløver og Korn. (A. Fynbo). 
Larverne er værst, hvor Jorden er løs. Omsaaning mest med 6-rad. Byg eller Turnips er sket adskillige Steder, 
men om den ny Udsæds Skæbne er der i Reglen intet meddelt. I et Par Tilfælde af tidlig Omsaaning vides 
dog, at de fremspirende Planter blev fuldkomment ødelagt af Larverne. Nogle Steder har man pvøvet Tromling; 
men Dommen om dens Betydning er meget varierende.

Fritfluelarverne (O sc in is  fr it) synes til Gengæld at være ret godartet i Aar. Der foreligger hidtil kun 
Beretning om nogle Angreb paa Sjælland (L. Rasmussen) og flere, omtrent ødelagte Marker med 'Hedehavre 
i Hammel (S. M. Sørensen).

Om Kornets Blomsterflue (H ylem ya  coa rcta ta ) er der indkommet et Par supplerende Meddelelser.
1 Nærheden af Vordingborg var 6 Td. Ld. Vinterbyg ret stærkt skadet (M. Bakman). Ved Roskilde og Sengeløse' 
har der været 2 stærke Angreb i Hvede (ca. Halvdelen af Planterne ødelagt) (M. Greve). Paa Lolland-Falster 
har der kun været betydelig Skade et enkelt Sted i Hvede efter tidlig opfodret Turnips (H. Th. Jensen).

Snegle (A g r io lim a x  agrestis) har gnavet i Havre ved Bregentved (Fr. Olsen).
R u n k e lro e r  og S u k k erro e r. En Sukkerroemark paa Møen er blevet ompløjet som Følge af Smælder- 

angreb (A g r io te s  sp.) (H. E. Jensen). Enkelte Sukker- og Runkelroemarker er blevet skadet meget af Aadsel- 
billen (B lito p h a g a  opaca) (M. Greve, Holme-Hansen, A. Larsen Ledet, P. N. Gaardmand).

Gnav af Jordlopper (C h a e to cn e m a  c o n c in n a ? )  paa Runkelroer er iagttaget paa Næsgaard (P. N. 
Gaardmand). ^

Bedefluen (P egom  ya h yoscy am i). Æglægningen angives af flere Meddelere at være begyndt ved 
Maanedens Midte. I de sidste Dage af Maj finder man enkelte Larver i Bladene. Ved Nakskov saas den 29. 
et kraftig Angreb paa Roer i Udtyndingsstadiet. (Holme Hansen).

K a a lro e r  og T urn ips. Vi har modtaget mange Indberetninger om Jordlopper paa Kaalroer, Turnips 
og Kaal. Angrebet har mange Steder været ondartet, og paa Øerne er mange Marker omsaaet. I Jylland er 
Regnen, der begyndte ca. den 24., gennemgaaende kommet tidsnok til at redde Markerne. Fra flere Steder angives, 
at foraarspløjede Marker har lidt mest. I Københavns Amt menes Skaden næsten at være lige saa stor som 
i 1918 (M. Greve).

Glimmerbøssen (M e lig e th es  aeneus) og Skulpe-Snudebillen (Ceutho|_rhyncus assim ilis) viste sig i 
mange Frømarker i store Mængder i Begyndelsen af Maaneden. De fleste, der besad en Billefanger, har brugt 
den og fanget godt. Blæst og Regnen, der ogsaa her var meget velkommen, har dog de fleste Steder fordrevet 
Billerne. Gennemgaaende menes vist Skaden ikke at blive særlig stor, der er dog enkelte Undtagelser.

I Nærheden af Vejle har Stankelbenlarver (T ipula p a lu d osa ) ødelagt en Kaalroemark (M. Sørensen).
Begyndende Angreb af Kaalf luelarv er (C h o r to p h ila  brassica e ) omtales fra Tystofte (H. Bagge).
Mulvarpefy (Talpa eu ropaea) har været plagsomme i Roemarker og enkelte Kornmarker ved Skelskør 

(J. P. Kristensen).
B æ lg p lan te r. Stærkt Angreb af Bladlus (antagelig M a cro s ip h u m  pisi) paa Vikkerne i en Vikke- 

havremark omtales fra Haldum (Simon Nielsen).
Bladrandbiller (S iton a  lin ea ta ) har gnavet paa Ærter, Vikker og Hestebønner ved Næsgaard og andre

Steder.
En Rødkløvermark ved Præstø er slemt medtaget af Kløveraal (T y len ch u s devastatrix). Et ret stærkt 

Angreb af Lucerneaal er ved Næstved iagttaget i 2-aars Lucerne (M. Bakman).



Ved Næsgaard har Snegle (A g r io lim a x  ag restis ) gnavet stærkt af Kløveren, især i Nærheden af Skov 
'(P. N. Gaardmand).

F o d erg ræ sse r . Paa en ældre Timothémark til Frøavl ved Taastrup har der været et slemt 'Angreb af 
■en Smaasommerfuglelarve, vistnok en Cram bus-Art. Omtrent (f1j ,V 4 ha var helt visnet (J. Jacobsen).

Enge i Nørreaadalen er stærkt medtaget af Stankelbenlarver (T ipu la  pa lu d osa ) (A. P. Aidt). Ogsaa 
ved Varde har der været stærkt Angreb i Eng. (A. Pedersen).

F ru g ttræ e r. Angreb af Tæger (P le s io c o r is  r u g ic o l l is  og L ygu s p a b u lin u s) ses nogle Steder paa 
Æble og Blomme, som bl. a. ved Lyngby og Høsterkøb har lidt betydeligt ved Sugningen. Sprøjtning med 0,1 
pCt Nikotin, saa snart Skaden opdages, anbefales (C. Hansen, H. Øhlers).

Bladlus (A p h id id a e ) er begyndt at vise sig paa Frugttræerne. Dog har der kun enkelte Steder — paa 
Æble — været saa mange, at de gjorde Skade af Betydning. Æble-Bladloppen (P sylla  m ali) synes ikke at 
være videre talrig i Aar; kun fra Sorøegnen siges, at Bladlopperne er almindelige, især paa sildig blomstrende 
Sorter (H. Oram).

Blad-Snudebillen (P h y llo b iu s  o b lo n g u s )  ses som sædvanlig rundt omkring paa Frugttræerne, men gør 
næppe videre Skade.

Æble-Snudebillen (A n th o n o m u s  p o m o ru m ) har enkelte Steder været slem.
Fra alle Kanter af Landet skrives om svagere eller stærkere Angreb af Frostmaalere (C h e im a to b ia  bru 

ma ta og i langt ringere Tai Ch. borea  ta). Alvorlig Skade har de gjort ved Holstebro, Jernved, Studsgaard, 
Skjernegnen, Mols, Skals, Sydsjælland, Lolland, Fredensborg, Lyngby, København o. a. Steder. Det er især 
Æbletræerne det er gaaet ud over, i mindre Orad Kirsebær. Blomme og Pære. Fra Hareskoven skrives, at unge 
Æbletræer, der forrige Vinter blev gnavet af Harer og derfor kun skyder svagt, lider særlig meget (H. Wedege).
Ved Lyngby begyndte de at klækkes i sidste Uge af April og er nu, ca. 1. Juni, allerede begyndt at gaa i Jorden.
Sprøjtning før Blomstringen med 0,1 pCt. Nikotinopløsning eller med Arsenik er anvendt flere Steder med god 
Virkning. Dog er en Vinterbekæmpelse ved Limbælter eller Sprøjtning at foretrække, da den virker, før Skaden 

■er sket. Flere Steder, hvor der i Vinter har været sprøjtet med Frugttrækarbolineum mod Æggene, har man haft 
et godt Resultat deraf. Sammen med Frostmaalerne optræder i vekslende Mængde Kjiopviklerlarver,*) dels „Den 
røde Knopvikler" (T m etocera  o ce lla n a ), dels „Den graa K “ (O le th reu tes  variegana), som ofte gør stor 
Skade. Deres Gnav ligner meget Frostmaalerlarvernes, saa at Vurderingen af de forskellige Arters Del i Øde
læggelsen er vanskelig. I ringe Tai findes ogsaa Larver af Den store Frostmaaler (H ib ern ia  d e fo lia r ia ), 
Martsmaaleren (A n is o p te ry x  aescu la ria ), Chloroclystis rectangulata o. a.. —

Angreb af Ringspinderen (G astropacha'TuTusTFia) paa /EBle og Pære er iagttaget ved Lundby (C.
Hjertholm) og Tjæreby (A. Fejlberg). Sidstnævnte Sted gnaves Æbletræerne ogsaa af Snareorm (H y p o n o m e u ta  
m a 1 i n e 11 u s).

Æble-Marvmøllet (B la sto d a cn a  p u tr ip e n n e lia ) optræder et Par Steder i større Tai, saaledes ved Brede 
(H. Øhlers) og i og ved København. I en københavnsk Have var paa mange Træer alle Knopper ødelagt af
Larvernes Vintergnav, saa at der overhovedet ikke kom nye Skud frem, som Larverne kunde bore sig ind i
(H. Mosegaard).

Larven af Kirsebærmøllet (A rg y re sth ia  e p h ip p ie lla )  synes i Aar at være optraadt sparsommere end 
i Fjor; fra Gentofte, Lyngby og Fredensborg nævnes stærkere Angreb. Ved Fredensborg var 22. Maj alle Møl
larverne gaaet i Jorden.

Mider, „R ød t Spind“  (P a ra te tra n y ch u s  p ilo su s ) begyndte at klækkes i Nordsjælland den 10. Maj.
Fra Nordsjælland nævnes stærke Angreb paa Æble og Blomme.

Mideskurv paa Pære (E r io p h y e s  p iri) er set flere Steder.
Fra Haslev skrives, at Qraaspurvene (Passer d om e sticu s ) er slemme til at pille Blomsterne itu paa

Frugttræer og Frugtbuske (H. K. Andersen).
F ru g tb u sk e . Sugning af Havetæger (L ygu s p a b u lin u s) ses ikke sjældent paa Ribs.
Angreb af Hindbær-Snudebillen (A n th o n o m u s  rubi) omtales fra Aabyhøj.
Stikkelsbær-Bladhvepsens Larver (N em atus r ib e s ii)  har afribbet Buskene i flere Haver. Fra Sydsjælland 

berettes, at Æglægningen begyndte omkring den 17.. Sprøjtning med 0,2 pCt. Nikotin er udmærket, mens Lar
verne er smaa; overfor de større Larver giver Arsenik bedre Resultat.

Ribsmøllet (1 n cu rv a r ia  c a p ite lla )  omtales kun fra Sydsjælland. Æglægningen begyndte ved Midten 
af Maj.

Frostmaalerlarver (C h e im a to b ia  brum ata) har skadet Ribs og Solbær paa Mors (N. A. Olesen). Ved 
Jernved optraadte de sammen med en anden Maalerart T h am n on om a w auaria.

Stikkelsbær er ved Bagsværd og Tjæreby hjemsøgt af Stikkelsbærmider (B ryob ia  rib is). Førstnævnte 
Sted har mange Buske delvis tabt Bladene. Sprøjtning med 2 pCt. Sprøjteolie har virket godt (H. Øhlers).

Solbærmider (E riop h yes r ib is ) omtales kun fra Aalborg og København.
K ø k k en u rte r. Jordbæ r. Hindbær-Snudebillen (A n th o n o m u s  rubi) har gjort Skade i. Bagsværd.

Ved Silkeborg er Jordbærplanterne angrebet af Kartoffelborerens Larve (H y d ro e c ia  m ica cea ); det tilraades at 
opgrave dem med Klump og ødelægge dem (N. Gram). I flere Gartnerier og Haver har Jordbærvikleren (A ca lla

*) De benævnes ofte fejlagtigt Æ bleviklere; dette Navn tilkommer den Viklerart, som angriber Æblefrugterne.



com  ar iana) gjort megen Fortræd. Sprøjning med Arsenik har kun haft ringe Virkning. Springhaler (Podurer) 
antagelig S m in th u ru s  sp.) har angrebet Jordbær ved Farum. 1 Lyngby optræder lignende Former i Masse 
paa alle Køkkenurter (H. Øhlers). Jordbærmider (T arson em u s fragariae) nævnes fra Askov. I Sundbyerne 
(Amager) er et Parti Jordbær af en for nogle Aar siden fra Tyskland indfør Sort „Flandern" ret stærkt angrebet 
af Nematoder (Aal) (A p h e le n ch u s  o r m e r o d is ) ; Angrebet søges begrænset ved Tilintetgørelse af Planterne.

Ondartede Angreb af Bladrandbiller (S iton a  lineata) paa Ærterne er forekommet flere Steder. Ved 
Aalborg var kun de tidligt saaede gnavede (O. Hein).

Jordlopper (Phyllotreta-A rter) har rundt om i Landet ødelagt saaede Radiser, Majroer og Kaal. Ogsaa 
udplantede Kaal er flere Steder gnavet stærkt. Flere Steder er forsøgt Sprøjtning med Nikotin, Arsenik og 
„Nosprasen".

Kaalsommerfugle (P ieris b ra ss ica e  o. a.) har i Aar været ualmindelig tidlig paa Færde, allerede 13. 
April saas enkelte sværmende Eksemplarer. Æ g fandtes ved Lyngby 11. Maj, og 1. Juni fandtes centimeterstore 
Larver (H. Øhlers). Hvis Vejret vedbliver at være gunstigt, kan der sikkert ventes stærke Angreb.

De første Æ g af Kaalfluen (C h o r to p h ila  brassica;e) blev set. ved Lyngby den 7., den 16. noteredes 
de første angrebne Radiser og den 25. de første angrebne Blomkaal (H. Øhlers).

Løgfluen (Hylemy!a antiqua) har ved Aalborg begyndt sit Angreb.
Paa Kaal, Tulipanløg o. m. a. i Sorøegnen optræder Tusindben (Ju lus sp.) slemt. I et Tulipanbed blev 

61 Planter af 70 ødelagt ved Gnavet.
Over Muldvarpe (Talpa eu rop a ea ) klages der fra flere Steder.
P ry d p la n te r  o. a. Frostmaalere (C h e im a to b ia  bru m ata) og forsk. Viklere (T o r tr ic id a e ) har gnavet 

stærkt i Tjørn, Lind, Naur, Roser o. a.. Roserne er sine Steder stærkt besat med Bladlus (A p h id id a e ). Lev
køjer i Hus i Glostrup var stærkt medtagne af Jordloppegnav, der tilraadedes Sprøjning rned Nikotin eller 
Blyarsenat.

K øben h a vn , den 5. Juni 1925.
Mathias Thomsen,

Efterlysning: 6 Rulletavler (Sortt ustangreb i 38 Aar, Danmarkskort med Bladrullesyge og. Mosaiksyges- 
Udbredelse, samt Statistik over Medarbejdere) der er udlaante, bedes tilbagesendt snarest.

Trykt i N. T. Krøyers Bogtrykkeri.



Maanedlige Oversigter
over

Sygdom m e hos Kulturplanter
fra

Statens plantepatologiske Forsøg.

CXXXVI. L an d b ru g sa fg rø d er. Jtin i 1925.

Stormen har, navnlig i Vestjylland beskadiget Korn, Roer og Kartofler stærkt, særlig hvor der var Sand
flugt. Læplantningernes Nytte har været iøjnefaldende.

Lyspletsyge har været meget fremtrædende, hvor Jorden har faaet for meget Mergel eller Kalk tilført; 
Brugen af Svovlsur Ammoniak i Stedet for Salpeter har i stor Udstrækning modvirket Sygdommen.

Byggets Stribesyge er meget udbredt, men fra flere Egne af Landet fremhæves det dog, at Sygdommen 
paa Grund af den tiltagende Afsvampning er i kendelig Tilbagegang. Byggets Bladpletsyge har bredt sig stærkt
i Maanedens Løb og er stedvis blevet saa ondartet, at den har mindet om Stribesyge; de to Sygdomme viser
sig at kunne bekæmpes under eet, ved samme Afsvampning.

Nøgen Hvedebrand er flere Steder fundet i Standard-Hvede. Nøgen Bygbrand er langt almindeligere 
end de foregaaende Aar og vil mange Steder gøre Anskaffelse af nyt, sundt Sædekorn ønskelig. Ogsaa Dækket 
Bygbrand og Stængelbrand i Rug omtales fra mange Sider, men disse to bekæmpes let ved Overbrusning med 
Kemikalier.

Gulrusten har været tidligt paa Færde, særlig i Panser-Hvede II.
Sortbensygens Optræden tyder flere Steder paa, at man har været alt for ukritisk i Valget af Læggekartofler.
Kartoffelbrok er fundet i en Have ved Haderslev, en i Forvejen smittet Kommune; nogle Haveejere, der,

uanset Landbrugsministeriets Tilbud om uimodtagelige Sorter og trods Forbudet mod Dyrkning af de gamle, 
modtagelige Sorter, har lagt disse, har atter maattet grave dem op.

Havreaat optræder rundt omkring; Afgrøderne lider mest paa tarvelig Jord eller Jord i daarlig Kultur. 
Som oftest er Aarsagen en for hyppig Gentagelse af Havreafgrøder i Sædskiftet. Enkelte Tilfælde kan dog ikke 
forklares paa denne Maade.

Angrebene af Stankelbenlarver ophørte de fleste Steder nogenlunde sidst i Maj. Omsaaede Marker er 
dog ogsaa i Juni flere Steder blevet stærkt medtaget. I Nørreaadalens Enge fortsattes Angrebet ligeledes i Juni.

Fritf lue skade af Betydning omtales kun fra Aalborgegnen, hvor sent saaet Havre er ondartet angrebet.
Bedelusene begyndte først i Maaneden at vise sig i Frøroerne.
Bedefluen synes ikke at optræde slet saa ondartet som i Fjor.
Det samme hævdes fra flere Sider om Kaalf luen-, men andre Steder volder den betydelig Ødelæggelse 

i Kaalroerne.
Kløveren er ikke sjældent meget medtaget af Kløveraal.
Gulerod-Krusesygen er slem visse Steder, særlig i Nordjylland. Nikotinsprøjtninng (0,1 pCt. Nikotin) 

kan foretages: 1) naar Angrebet først viser sig (mod de voksne, æglæggende Insekter); 2) naar Larverne ses paa 
Bladene (sædvanlig i Midten til Slutn. af Juli).

LXVI. H aveb ru g safg rø d er. Ju n i 1925.

Stormen har i Vestjylland skadet Frugttræer og Frugtbuske meget. Yderligere har Kærnefrugtskimrnel -  
i Forbindelse med Frostmaalerlarverne -  mange Steder bidraget til Ødelæggelse af den ellers lovende Frugtsætning. 
Æbleskurven er sidst i Juni begyndt at blive stærkt fremtrædende.

Ribs og Solbær har i udstrakt Grad kastet de ansatte Bær; det har været værst paa tør jord og sættes i 
Forbindelse med den tørre Periode lige efter Frugtsætningen. Bladrandsyge synes oftest foraarsaget af Sult og 
er forebyget ved stærk Tilførsel af organisk Gødning eller Kali.

Hindbærrene blev i den varme Periode mange Steder paafaldende guibladede, under Forhold, der tyder 
paa en Forbindelse med den hos Hindbær forekommende Mosaiksyge.

Pletbakteriose optræder ret ondartet paa Bladene af Blomkaal, der kan være helt oversaaet med de smaa, 
uregelmæssige, gulrandede Pletter.

Kaalbrok angriber Hvidkaal temmelig stærkt i en Mark, der for to Aar siden var fyldt med „Agerkaal".



Æblerne har mange Steder lidt meget ved Angreb af Tæger. Frugterne er tit ødelagt af Æbtebladhvepsén. 
I en Del Haver optræder Blaahovedet iumaadeligt Tai.

Stikkelsbærbladhvepse (Stikkelsbærorme) er som altid talrige. De bekæmpes dog ret let ved Foraarssprøjt- 
ning med Nikotin eller Arsenik.

Paa mange urteagtige Planter, særlig Kartofler, Jordbær og mange Prydplanter har Tæger gjort over
ordentlig megen Skade. Kartojfelboreren optræder hist og her ret ondartet i Stænglen af Kartoffel, Rhabarber o. a., 
som de gnaver sig ind i.

■ Ogsaa Larverne af Kaalfluen og Gulerodsfluen har gjort megen Skade, særlig førstnævnte. I Nordjylland 
har Gulerod-Krusesygen flere Stedet taget haardt fat.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



er er for Juni indkommet 50 Beretninger, hvoraf 26 fra Jylland og 24 fra Øerne.

K orn . Stormen, der særlig hærgede Jylland 11 .-17 . Juni, efterlod i Vestjylland Rugen meget forpisket, 
i Vestsiden af Marker uden Læ er regelmæssigt et Par Favnes Bredde, og paa let Jord heldende mod Vest endnu
mere ødelagt; ogsaa i det øvrige Jylland er en Del Rug slidt og brudt. Havren staar over store Dele af Jylland
med svedne Bladspidser og baade i Havre og Byg kan findes knækkede, hvide Blade, der minder om Gulspids
syge, men bl. a. ved deres Udbredelse i Forhold til Læplantninger tydeligt nok er kendetegnede som Stormskade.

Gulspidssyge er iagttaget paa Byg ved Askov, Gredstedbro, Tønder (10 ha ompløjet -  Forfrugten Roer)
og i Nørre Hostrup, hvor Bygget i en Blandsædsmark var værre angrebet end Havren, efter at Jorden for et
Aars Tid siden var undergrundsbehandlet paa Grund af Al og „haard Bund" (Hans Hansen). Ved Ølgod er
en Havremark 3 Aar efter meget stærk Mergling gulspidssyg over det hele — ikke lyspletsyg -  og Byg ved
Siden af staar godt (A. Pedersen).

Lyspletsygen har været fremtsdende, og i mange Tilfælde i Marker, hvor den ellers ikke optræder. Angreb
i Byg fandtes bl. a. paa Sjællands Odde og Langeland, ved Stadil og ved Lyngby, men for Havre foreligger der
Meddelelser fra følgende Lokaliteter: Ballerup, Hedehusene, Veddelev, Gyrstinge, Herlufniagle, Øverup, Snesere 
m. fl. St. i Sydsjælland, Odenseegnen, Hammelev, Aarhusegnen (mange Steder), Hovedgaard, Visborggaard, Vest- 
Himmerland (udbredt), Tylstrup, Brønderslev (mange Angreb), Dybvad (flere Steder), Outrup, Gjesten, Oksbøl, 
Lindknud, Sædding, Guldager, Studsgaard, Stadil, Salling (flere Steder). Blandt de fremmende Faktorer nævnes 
særlig Mergling (paa ret svær Lerjord har man dog givet 4 Kbf. Mergel o: 42,000 kg Kulsur Kalk pr. ha uden 
endnu at have faaet Lyspletsyge (Hartvig Larsen), Udkørsel af Muraffald paa Eng (H. P. Nielsen), for rigelig Brug 
af Ajle, Latrin og Salpeter (paa en Mark saas en tydelig Aftagen i Rækkefølgen: Norgesalpeter, Ajle, Svovlsur 
Ammoniak), Tilstedeværelsen af et fast Jordlag under et ret løst Pløjelag (N. Vester). Svovlsur Ammoniak har 
mange, men dog ikke alle Steder formaaet at hæve Sygdommen. Sejr-Havre synes stærkest angrebet, men Gul 
Næsgaard og Sølv-Havre følger godt med. Fast Sammentrykning af Jorden modvirker Sygdommen (Hartvig Larsen).

Meldug (E rys ip h e  g ra m in is) har flere Steder bredt sig fra Vinter-Byg ind i Vaar-Byg; 150 m fra Vinter- 
Bygget er der ingen Angreb (Oluf Jensen).

Byggets Stribesyge (P le o s p o ra  gra m in ea ) er, som tidligere Aar, meget udbredt, men fra flere Egne 
af Landet fremhæves dog, at Sygdommen paa Grund af den tiltagende Afsvampning er i kendelig Tilbagegang.

Byggets Bladpletsyge (P le o s p o ra  teres) er meget udbredt, særlig i Prentice- og Prinsesse-Byg. Stedvis 
har Angrebet sikkert gjort betydelig Skade; fra Samsø skrives saaledes: Nu i det fugtige Vejr ligger de visne 
Blade paa Jorden og danner et helt fedtet Lag, der undertiden synes at have fremmet Fodsyge (P. Riis Vestergaard).

Fodsyge i Hvede og Byg har stedvis været iøjnefaldende og foraarsaget Misvækst paa større eller mindre 
Pletter. Paa Samsø var Angrebet ondartet paa en Del af Marken, hvor der i 1921 var Kløver og Græs, medens 
Kornet var sundt, hvor der i 1921 var Korn, siden er Marken behandlet ens, med Blandsæd 1922, Runkelroefrø 
1923, Byg 1924 og Hvede 1925 (P. Riis Vestergaard). Paa en Gaard i Almind var der stærkt Angreb i følgende 
Sædskifte: 1923 Frørunkelroer (20 Læs Staldgødning), 1924 Guldbyg (Kunstgødning), 1925 Hvede (Kunstgødning); 
efter Græs 1923 og Guldbyg 1924, paa Jord der ikke har faaet Staldgødning i 30 Aar, var Hveden sund (Jes 
Nielsen). Et Par af de indsendte Prøver gav ved Henliggen Slimskimmel (Fusarium  spp.). Rugen led inden 
Stormen mange Steder af Knækkesyge og under Stormen har yderligere en Mængde Planter, der stod paa svage 
Fødder, lagt sig.

Nøgen Hvedebrand eller Støvbrand (U s tila g o  tr it ic i)  er fundet ved Sengeløse, Købelev, Dalum og flere 
Steder i Nordslesvig -  alle Steder i Standard-Hvede.

Nøgen Bygbrand (U s tila g o  nuda) er meget udbredt i Aar: I Københavns Amt med op til 3 pCt. syge 
(M. Greve), ved Tystofte i flere nye Sorter og stærkt i en enkelt Sort (H. Bagge), paa Lolland-Falster ofte svage 
Angreb (Holme Hansen), paa Skelskøregnen i de fleste af 80 Bygmarker med forskellige Sorter (P. H. Hansen),
paa Fyen svage Angreb, i Vendsyssel, i Guldbyg ved Visborggaard, og i Karlsbyg avlet i Thy.

Dækket Bygbrand (U s t i 1 a g o h ord e i) synes ogsaa i Tiltagende: Aarhusegnen, Fyen, Stepping (6rVinterbyg).
Rugens Stængelbrand (U r o cy s t is  o c cu lta ) er udbredt, men sjælden ondartet; ved Næstved saas dog 

1 0 -1 5  pCt. syge Planter, ved Aarhus 12 pCt., enkelte Steder i Sydjylland og Haderslev Amt op til 20 pCt.
Afsvampningsarbejdet. Afsvampning af Hvede synes saa selvfølgelig, at den næsten ikke nævnes i Med

delelserne. Mod Rugens Stængelbrand har Overbrusning med Formalin, Germisan, Uspulun eller Fusariol, 
Tørafsvampning med Germisan eller Kobberkarbonat hjulpet godt. Afsvampningen af Byg er taget saa stærkt 
til at det mærkes i betydelig Grad paa Stribesygen; enkelte Steder er Varmtvandsafsvampning endnu anvendt, 
og med Held, men iøvrigt har de nye kemiske Midler Germisan og Tillantin erobret Pladsen; for begges Ved
kommende ses enkelte Tilfælde, hvor de ikke har bragt stærke Angreb ned til 0, men i Hovedsagen har Virk
ningen været fortræffelig. Ogsaa Angrebene af Byggets Bladpletsyge har Afsvampningen nedsat kendeligt. I
flere Tilfælde har Afsvampningen tillige givet en tættere Plantebestand, et Forhold der særlig tilskrives Virkning
mod Slimskimmel o. a.. At ingen af de kemiske Midler har forebygget Nøgen-Brand hos Hvede og Byg be
mærkes fra flere Sider.

Gulrust (P u cc in ia  g lu m aru m ) betegnes fra flere Steder som tidligere og stærkere end sædvanligt. Ved 
Dalum er navnlig Vaar-Hvede stærkt angrebet, derefter følger Panser-Hvede II og Ridder-Hvede, medens Tri
folium-, Smaa-, Stand- og Standard-Hvede samt Øtofte 47 og 66 har klaret sig bedre og er omtrent ens (L. P.



Jensen). Ogsaa ved Abed og Tystofte er den forskellige Modtagelighed udpræget, men tillige fremhæves den 
vekslende Jordbunds Indflydelse: ved Tystofte er de tidligst angrebne Familier næsten helt visne og Vintersporer 
dannede (H. A. B. Vestergaard, H. Bagge). Ogsaa paa Gaardene er stærke Angreb i Panser-Hvede fremtrædende, 
ved Roskilde særlig stærkt hvor Forfrugten ogsaa var Hvede (H. P. Hansen), ved Aarhus paa en Oaard saa 
stærkt at Afgrøden antages at være formindsket til under Halvdelen af det normale (Hartvig Larsen). Ved Haralds- 
kær var Gulrust ret udbredt i Rug paa jernholdig Kærjord (M. Sørensen).

R o d fru g te r. Stormen var mange Steder ødelæggende for Roemarkerne i Vest- og Midtjylland, navnlig 
Runkelroerne har i stor Udstrækning maattet ompløjes. Flere Steder paa Sjælland er Runkelroerne beskadigede 
slemt af Haglbyger.

Lyspletsyge i Kaalroer saas ved Varde i en Mark, hvor ogsaa Havre og Kartofler var syge.
Mosaiksyge i Runkelroer er iagttaget forskellige Steder paa Sjælland, samt paa Møen, udbredt og ofte ret 

stærkt. Ved Skelskør viste et Forsøg med Runkelroer fra forskellige Avlssteder følgende pCt. Mosaiksyge: Roer 
fra lav Jord: 20,5, Roer fra høj Jord 1) hvor der ikke før er avlet Frø: 17,5, 2) med Forfrugt Engsvingel: 42,0, 
med mange Aars Runkelroefrøavl forud: 53,5 (P. H. Hansen).

Bedeskimmel (P e ro n o sp o ra  S ch a ch tii)  saas spredt og pletvis i Runkel- og Sukkerroer forskellige Steder 
paa Øerne og i Sydjylland.

Rodbrand (P h om a betae, P yth iu m  B aryanum ) er fundet mange Steder, omend næppe saa ondartet
som visse Aar, og næsten altid i Forbindelse med Kalktrang.

K arto fle r. Stormen har hærget Kartoffelmarkerne i Vestjylland slemt, særlig hvor der har været Sand
flugt; længere mod Øst ses en Del knækkede Stængler, men dog maaske særlig hvor der i Forvejen var Angreb 
af Rodfiltsvamp eller Knoporm.

Bladrullesygen ses nu i de tidlige Kartofler i mange Haver og begynder ogsaa at vise sig i Markerne 
(Lolland, Varde). Opgravning af de syge Planter i Fjor har ikke været tilstrækkelig, hvorimod der ses gode 
Resultater ved Indkøb af kontrolleret Læggemateriale (H. Gram, F. Köster).

Mosaiksyge er meget udbredt, navnlig i de tidlige Sorter i Haverne.
Sortbensyge (E rw in ia  p h y to p h th o ra ) optræder som sædvanligt spredt i de tidlige Sorteri Haverne;

men ogsaa fra Landbruget lyder der Klager, der tyder paa at man er alt for ukritisk med Valg af Læggekartofler
(V. Kristensen, M. N. Bruhn).

Kartoffelbrok (S y n ch ytriu m  e n d o b io t ic u m )  er fundet i en Kolonihave i Haderslev, en i Forvejen 
smittet Kommune (M. N. Bruhn).

Kartoffelskimmel (P h y to p h th o ra  in festan s) fandtes i brune Striber paa Stængler af Webb's indsendt
fra Kjærbølling ved Vejle (A. M. Sørensen); der foreligger her sikkert det indledende Angreb, stammende fra
smittede Knolde. Paa Blade af Webb's indsendt fra Brønderslev 2. Juli fandtes saavel Kartoffelskimmel som 
Kartoflens Bladpletsyge (A ltern a ria  solan i).

Rodfiltsvamp (R h iz o c to n ia  so la n i) har forskellige Steder angrebet Spirer og Stængler under Jorden og 
derved foraarsaget Spring.

B æ lg p lan ter. Mosaiksyge er fundet i nogle 2 Aar gamle Hersnap Rødkløver (Københavns Amt), blandt 
hvilke en forskellig Modtagelighed syntes at gøre sig gældende (E. V. Ellehauge).

Kløver-Bladskimmel (P e ro n o s p o ra  t r ifo lio ru m ) angreb Alsike (amerikanske og canadiske meget stærkt, 
svenske og en tysk mindre) og Rødkløver (ubetydelig) hele Foraaret, men særlig midt i Maj (J. Holmgaard).

G ræ sse r. Skedesvamp (E p ic h lo é  typh in a) fandtes ret stærkt paa Hundegræs ved Borre og Kolding 
m. fl. Steder.

Draphavrebrand (U stila g o  p eren n an s) omtales som meget almindelig, et Sted med mindst en Fjerde
del syge Toppe.

F ru g ttræ e r . Stormen har i Vestjylland skadet Frugttræer og Frugtbuske meget. Paa Æble- og Pære
træer er visnet en Del Grene i den varme Periode 8 .-1 2 . Juni og de efterføldende Stormdage; det er Grene 
som er beskadigede i den forrige, strænge Vinter, har skudt noget i 1924, ogsaa maaske baade skudt og blom
stret i 1925, men uden at kunne opfylde de Krav Maaneden stillede til Saftvejene (H. Gram).

Kcernefrugtskimmel (S c le r o t in ia  fru c jjg e n a ) har -  i Forbindelse med Frostmaalerne -  mange Steder 
helt ødelagt den ellers lovende Frugtsætning.

Æbleskurv (V enturia in a e q u a lis )  begyndte ved Lyngby sine Angreb ca. 10. Juni; sidst i Juni ses der 
stærke Angreb rundt om i Landet.

Blommepunge (T aphrina pru n i) fandtes ved Brænderup i betydeligt Antal (Lars Hansen) og er ligeledes 
indsendt fra Langeskov.

Stenfrugtskimmel (S c le ro tin ia  c in erea ) synes ret godartet omend der i Surkirsebær seS enkelte stærke 
Angreb; ved Fredensborg var der et ondartet Angreb i Ostheimer og  mindre i Skyggemorel (H. Øhlers).

SøNglans (Stereum  p u rpu reu m ) havde ved Haastrup og Baaring paa Fyn, samt ved Sdr. Bjasrt dræbt 
et Antal Blommetræer (Victoria, Jefferson, Reine Claude) og smittet flere (H. Gram, Lars Hansen).

F rug tbuske . Ribs og Solbær har i udstrakt Grad afkastet Bærrene, alle eller de yderste i Klaserne. 
Det sættes i Forbindelse med den tørre Periode lige efter Frugtsætningen og har været værst paa tør Jord; om 
det tillige kan sættes i Forbindelse med Svækkelse paa Grund af Snylteres Angreb, er uvist. Mulig kan ogsaa



Bladrandsyge være medvirkende; denne er iagttaget mange Steder paa Ribs (og andre Frugtbuske) og tilskrives 
i nogle Tilfælde Blæst eller sen Omplantning, men er sikkert oftest foraarsaget af Sult; den er nemlig i flere
Tilfælde forebygget ved Filførsel af Kali eller organisk Gødning (f. Ex. Hønsegødning).

Ogsaa Stikkelsbærbuskene har kastet en Del Bær; i flere Tilfælde har Grenene samtidigt været angrebne 
af Drueskimniel (B otry tis  c in erea ) og denne Svamp er næsten altid at finde paa de afkastede Bær.

Stikkelsbærdræberen (S p h a eroth eca  m ors uvae) begyndte at vise sig først i Juni; der omtales stadig 
gode Resultater af Vintersprøjtning (Svovlkalk, Blaasten, Formalin) og Sommersprøjtning (Blighty og Formalin). 
Whitesmith viser sig som sædvanlig modstandsdygtig (J. Thorsen).

Hindbær (særlig Marlborough) blev mange Steder i den varme Periode paafaldende gulfarvede. Den 
Maade, de syge Individer er fordelt paa, kan tyde paa en Forbindelse med den hos Hindbær forekommende 
Mosaiksyge.

Hindbær-Stængelsygen (D id y m e lla  app lan ata ) har i mange Plantninger ødelagt et stort Antal Skud; 
i et Sortsforsøg paa Blangstedgaard angribes alle Sorter, men Goliath og Fastolff lider mere derunder end Faj-
strup og Superlativ; ved Virum var Superlativ stærkt medtaget (N. Esbjerg, H. Øhlers).

K ø k k en u rte r. Pleibakteriosen (B acteriu m  m a cu lico lu m ) optræder ved Lyngby allerede ret ondartet; 
de smaa Blomkaalsplanter har mange af de gulrandede Pletter,.og  samtidigt er mange af dem „hjerteløse" (H. 
Øhlers).

Kaalbrok (P la s m o d io p h o ra  brassicae) har ved Kvistgaard angrebet Hvidkaal temmelig stærkt, paa 
et Areal, hvor der 1923 var Havre fyldt med „Agerkaal"; Rødkaal synes at lide mindre (M. Grytzmejer).,

Drueskimniel (B otry tis  c in erea ) ødelagde sidst i Juni en Mængde Jordbær. Ogsaa Meldug (S p h a ero 
th eca  m a cu la ris ) ødelagde en Del Bær, særlig af Deutsch Evern.

Skalotterne lider flere Steder under Angreb af Løgskimmel (P e r o n o s p o ra  S ch le id e n i) og Bakteriose 
(„Bløde Løg").

L y n g b y , den 5. Juli 1925.
Ernst Gram.

K orn. Der er indkommet adskillige Meddelelser om Angreb af Havreaal (H e te ro d e ra  S c h a c h t ii) ;  i 
flere af disse Tilfælde skyldes Angrebet tydelig nok, at Havre eller Blandsæd er gaaet for ofte igen i Sædskiftet, 
ved enkelte andre, hvor dette ikke har været Tilfældet, er det vanskeligt at give en tilfredsstillende Forklaring. 
Om Jordbundens Betydning skrives fra Sønderjylland: „Man tror, at naar man er uden for Østeregnens Lerjord, 
er der intet Hensyn at tage til Havreaal, men det passer ikke. Foruden dette Eks. (Angreb paa Sandjord i Vest
landet) har jeg tidligere fundet Havre lige ude ved Vesterhavet paa Sandmuld meget ondartet angrebet af Aal" 
(Hans Hansen). Fra Sydsjælland skrives, at Havren lider mest paa tarvelig Jord eller Jord i daarlig Kultur 
(M. Bakman og H. R. Hansen).

Fra Slagelse er modtaget Bygplanter, hvis Aksvar skadede af Blærefødder (antagelig L im o th r ip s  d en ti- 
corn is).

Angreb af Smælderlarver (Agriotes-Arter) paa Havre efter Byg omtales fra Astrup. En Nabomark med 
Byg efter Roer paa koldere Jord, men saaet 1 0 -1 2  Dage før, var ikke angrebet (Bachmann-Olesen).

Hvidaks i Rug, foraarsaget af Hvidaksuglen (H adena seca lis) ses meget i Brønderslevegnen, men Skaden 
er ringe (V. Kristensen). Muligvis er det samme Dyr, der har frembragt Hvidaks i Hvede ved Købelev (Holme 
Hansen).

Nogle Marker med svagere Angreb af Stankelbenlarver (Tipula  p a lu d o sa ) har i det gunstige Vejr rettet 
sig godt. Vi har faaet flere Meddelelser om Omsaaning, hvoraf anføres følgende: „Omsaaning af de stærkest 
angrebne Marker har været meget virkningsfuldt" (M. Olesen). Omsaaning med 6-radet Byg i sidste Halvdel af 
Maj, „ogsaa i Bygget har Larverne anretttet store Ødelæggelser" (M. Sørensen). Omsaaning med Kom omkr. 1. 
Juni, „dette omtrent ødelagt" (Bachmann-Olesen). Omsaaning med Turnips i første Uge af Juni, „efterhaanden 
som Spirerne brød frem, blev de fortæret af Larverne" (E. Mouritsen).

Fritfluen (O sc in is  fr it) har i Aar næsten alle Vegne været godartet. Kun fra Aalborgegnen skrives, at 
Angrebet i sent saaede Havremarker er „saa ondartet som sjældent før, saaledes at Markerne har et meget busket 
og uensartet Udseende" (Andersen Lyngvad). Ellers nævnes Fritfluen kun fra et Par Saatidsforsøg.

Angreb af By g  fluelarver (C h lo r o p s  ta e n io p u s ) er meddelt fra Odense ( 6 - 7  pCt. af Planterne) og 
Verst (over 50 pCt). I Lyngby var den 7. Juli de fleste Larver forpuppede (P. Bovien).

Vi har i flere Tilfælde faaet indsendt Bygaks med Kokoner af Nellikegnaveren (P h y to n o m u s (eller Hy- 
pera) p o ly g o n i) ,  en Snudebilleart. Larven, der lever paa Polygonum og Planter af Nellikefamilien, gaar gerne 
op paa Kornet for at spinde sig ind, men er uskadelig.

R u n k e lro e r  og S u k k erro e r. Paa en Sukkerroemark ved Taastrup var Planterne, paa den Del af Marken, der 
laa nærmest ved en Have skadede ved Sugning af en Art 7 a g w (C a lo c o r is  b i p u n e ta tus). I de første Dage af Maa
neden begyndte Bedelusene (A p h i s .p a p a v e r i s) at vise sig i Frøroerne, og nu findes der mange Steder Angreb, der



dog gennemgaaende er holdt nede ved Afknibning eller Dypning, saa at Sprøjtning endnu ikke har været 
nødvendig.

Medens Aadselbillerne (B lito p h a g a  opaca ) paa Øerne allerede først i Maaneden i det væsentlige var 
færdige med deres Angreb, meldes der i Løbet af Juni om adskillige Angreb i Jylland; (Dronninglundegnen, 
Vardeegnen, Tofterup, Visborg).

Bedefluen (P eg om y ia  h y oscy a m i) synes knap at være saa ondartet som i Fjor, omend mange Marker 
har lidt betydeligt (Tylstrup, Aalborgegnen -  „sjældent været saa ondartet" - ,  Odenseegnen -  „værre end 
sædvanlig" —, Vordingborg, Tjæreby, Ølstykke, Taastrup).

K a a lro e r , T u rn ip s  og K aal. Endnu i Begyndelsen af Juni fortsatte Jordlopperne (Phyllotreta-Arter) 
deres Ødelæggelse. Særlig paa Sjælland er mange Marker omsaaede.

Paa en Kaalroemark i Ravning blev et lavt Parti, hvor Jordbunden var moragtig Muld, fuldstændig raseret 
af Smælderlarver (A g r io te s  sp.) (M. Sørensen). Kaalroer var ved Visborg angrebet af Turnipsbladhvepsen 
(A tha lia sp in a ru m ) (C. O. Jørgensen). I sidste Halvdel af Juni er Kaalroer i Hads Herred blevet gnavet af 
Kaalmøllarver (P lu te lla  cru cife ra ru m ) (A. M. Sørensen).

Kaalroerne lider mange Steder, mest i Jylland og paa Lolland-Falster, ved Angreb af Kaalfluelarver 
(C h o r to p h ila  brassicae). Flere Meddelere skriver dog, at Larverne ikke er saa slemme som i Fjor. I Ha
verne angribes Kaalen, særlig den udplantede og mest Blomkaalen, af Kaalf!uelarverne.

Tabet for Frøavlen ved Angreb af Glimmerbøssen (M e lig e th e s  aeneus), Skulpesnudebiller (C eu th or- 
rh y n eh u s  assim ilis) og Kaalgalmyg (C e c id o m y ia  brassicae) synes meget varierende, som Helhed dog 
vist under Gennemsnittet.

Ved Herløv saas et ejendommeligt Angreb af Larver af Den store Kaalsommerfagl (P ieris  brassicae) 
paa Frø-Kaalroer, Skulperne afgnavedes, undertiden gnavedes ogsaa Topgrenene (H. R. Hansen).

Grønirisker (F r in g illa  ch lo r is )  har hærget Turnipsfrø ved Næstved (M. Bakmann og H. R. Hansen).
G u le rø d d e r. I Nord- og Midtjylland ses mange Steder Krusesyge i Gulerødder foraarsaget af Bladloppen 

(T r io z a  vi rid  ula). I Brønderslevegnen gør det stor Skade. (V. Kristensen).
Stærke Angreb af Gulerodsfluens Larve (P sila  rosae) nævnes fra Studsgaard, Lyngby og Husum.
K arto fle r. Overmaade almindeligt er Kartoflerne mere eller mindre medtaget af Tæger (Lygus p a bu lin u s). 

Særlig paa lune Steder, nær Hegn og Ribsbuske er Ødelæggelsen mange Steder ualmindelig stærk. Fra Skelskør 
og Maribo nævnes ogsaa Bladlus (antagelig M yzu s persicae).

Ondartede Angreb af Smælderlarver (E lateridae) er iagttaget ved Dybvad (Bachmann-Olesen) og Aalborg 
(særlig sent lagte, svagt gødede) (Andersen Lyngvad).

Kartoffelboreren (H y d ro e c ia  m icacea ) er optraadt talrigt i Haver i Nakskov og Næstved (F. Koster, 
M. Bakmann).

Raager har i Torkildstrup Forevisningsmark oppillet Halvdelen af de lagte Kartofler i et Sortsforsøg og 
tillige taget en Del Sædekorn. Ved Siden heraf har de dog ogsaa taget en Del Larver af forskellig Slags 
(F. Køster).

B æ lg p la n te r og G ræ s. Stærke Kløveraalangreb (T y len ch u s d ev a sta trix ) er fundet flere Steder, 
saaledes ved Mørkøv, (Kløveren dræbt paa store Partier af en 1. Aars Mark; Kløver hvert 6. Aar; Frits Olsen); 
endvidere ved Odense (L. P. Jensen). Ved en Markundersøgelse i Sydsjælland var af 18 Marker: 8 ikke, 2 svagt,
3 betydeligt, 3 stærkt og 2 ondartet angrebne. Den i Majoversigten omtalte Lucernemark med Aal ser ud til 
at forvinde Angrebet (M. Bakman, H. R. Hansen).

Kaellingetand bliver ved Tystofte stærkt skadet af Ærtelus (M a cros ip h u m  pisi) (H. Bagge).
Frøsætningen paa Tidlig Rødkløver lider sammesteds meget ved Angreb af Spidsmussnudebiller (A p io n  

ap rican s). „Der findes Larver i næsten alle Blomsterhoveder og undertiden 7 - 8  Larver i hvert. Det kan 
maaske blive helt ødelæggende for Frøavlen i Aar" (H. Bagge).

Paa Maglebøgegaard ved Abed er Humle-Sneglebælg gnavet paa Bladene af en Art af Spidsmussnude
billen (A p io n  pi si). Angrebet er i Aar kun svagt, men var i 1922 ondartet (H. Wested).

Ved Viby var der først i Maaneden noget Angreb af Timothévikleren (T ortrix  pa lean a ) i Hundegræs 
(M. Greve). Paa en Hundegræsfrømark i Sydsjælland har Sommerfuglelarver, vistnok Frøgræsugler (Apam ea 
testacia ) gjort ikke ringe Fortræd (Gejl-Hansen).

I Nørreaadalen er Stankelbenangrebet fortsat ind i Juni; det synes ikke her at blive saa stærkt som i Fjor. 
Det nye Udlæg af Græs i Havre er dog flere Steder mislykket og maa saas om i Juli, naar Larveangrebet er 
forbi (A. P. Aidt). Ved Rødby er store Dele af to Folde, hver paa ca. 15 Td. Ld., meget stærkt udtyndet af 
Stankelbenlarver; særlig er det gaaet ud over Hvidkløveren. Store Sværme af Raager har holdt til paa Arealet 
og gennemrodet Jorden efter Larverne (Holme Hansen). Paa et Lavmoseareal (10 — 12 Td. Ld.) ved Haslev, som 
blev udlagt uden Dæksæd i Marts (til vedvarende Græs), blev Græsset efter at være kommet godt op ødelagt af 
Stankelbenlarver og Smælderlarver i Forening. Ogsaa 2. Udsæd (midt i Maj) var noget medtaget. Muligvis 
spiller dog ogsaa Jordbundsforholdene en Rolle (K. Møller).

F ru g ttræ e r . Der meldes fra flere Steder om ondartede Angreb paa Æbletræer af Tæger (antagelig mest 
P le s io c o r is  r u g ic o llis ) .  „Filippa" og „Belle de Boskoop" nævnes som særlig angrebne (Hans Gram, L. 
Hansen, Oluf Pedersen).



Angreb af Bladlus (antagelig A p h is  f i t c h i i  og A. p om i) paa Æbie nævnes fra enkelte Steder. Paa 
Blommer og Kirsebær optræder de endnu ret svagt.

Af Æblebladhvepsen (H o p lo c a m p a  testu d in ea) ses ret almindeligt saa haarde Angreb, at næppe en 
Frugt er fri (Hans Qram). Den synes i de senere Aar at gøre fuldt saa megen Skade som Æblevikleren (C a rp o - 
ca p sa  p o m o n e l!a ). Ogsaa Blommebladhvepsen (H o p lo c a m p a  fu lv ico rn is ) ødelægger mange Steder Frugterne. 
Mest maaske paa „Viktoria", som i Aar har sat flest Frugter (Hans Gram).

Ikke sjældent ses Æbletræerne (og Tjørn) afløvede og overtrukne med Spind, som skyldes Snareorm 
(Spindmøl, H y p o n o m e u ta  m a lin e llu s). Knopviklere og andre Viklere (T o r tr ic id a e ) nar ødelagt Frugt
træernes Løv mange Steder.

Flere supplerende Meddelelser om Frostmaalerangreb bekræfter, at Frostmaalerne i Aar har været ualmin
delig ondartede. Larverne gik i Jorden først i Maaneden. Paa Foranledning skal det fremhæves, at Blaasten 
ikke dræber overvintrende Insektæg, Svovlkalk kun i ringe Grad, medens fiere Sorter af Frugttrækarbo!ineum 
har en god Virkning overfor Æg af Frostmaalere, Viklere, Bladlopper og Bladlus.

I flere Haver optræder Blaahovedet (D ilo b a  co e ru le o ce p h a la ) i umaadelig Mængder og afløver Æ ble
træerne fuldkomment (Aalborg, Charlottenlund, Gudhjem).

Ringspinderen (G a stro p a ch a  n eustria) har ligeledes gjort en Del Fortræd, værst maaske i Tullebølle 
paa Langeland (F. Kaster, H. Gram). Ved Tystofte optræder Penselspinderen (O rg y ia  an tiqu a) paa Pære.

Pæregalmyg (C o n ta r in ia  p ir iv o ra ) findes flere Steder i betydeligt Tai.
Mideskurv (Pæregalmiden, E r io p h y e s  p iri) forekommer hist og her.
F rug tbuske. Ribs og Solbær viser ofte stærke Spor af Tægesugning. Det drejer sig om Havetægen 

(L ygus p a bu lin u s), der har overvintret som Æg paa disse og andre Planter. Tægerne findes nu ikke mere 
her, men suger paa Havernes urteagtige Planter (se nedenfor).

Ogsaa Bladlus (M yzus r ib is , R h o p a lo s ip h u m  r ib is  o. a) ses ofte paa Ribs og Solbær, men gør i 
Reglen ikke større Skade. Fra Fredericia omtales et stærkt Bladlusangreb paa Hindbær (L. Hansen). I en 
Hindbærkultur ved Gentofte er en Del Skud ødelagt ved Gnav af Snudebillen (O t io r r h y n c h u s  p ic ip e s ).

Mangfoldige Steder bliver Stikkelsbær og Ribs mer eller mindre afribbede af Stikkelsbærbladhvepsen 
(N em atu s r ib es ii). De begynder sædvanlig med Stikkelsbærrene og gaar senere over paa Ribsene. Fra Sorø 
skrives, at det ser ud til, at Ribssorten „Fay’s new prolific", der har grovere Blade end andre Sorter, angribes 
mindst. (H. Gram). Ejerne er ofte med fuld Ret bange for at benytte Arsenik, naar der er Bær paa Buskene; 
mindre risikabelt er sikkert Nikotin (0,1 pCt.), som lettere vaskes af. Overpudring med Tobaksstøv eller Over- 
brusning med Alunopløsning hævdes ogsaa at have givet gode Resultater. (N. Hansen, Bachmann-Olesen).

Fra Sorø omtales Angreb af Stikkelsbærpyraliden (Z o p h o d ia  c o n v o lu te lla )  (H. Gram).
Larver af Harlekinso mmerfuglen (A braxas g ro ssu la r ia ta ) har angrebet Stikkelsbær og Ribs i Aaben- 

raaegnen.
Fra enkelte Steder nævnes Angreb af Stikkelsbærmider (B ry o b ia  rib is).
Solbærmider (E r iop h yes  r ib is ) har gjort Skade ved Haslev og Astrup.
K ø k k en u rte r. Jordbær. Flere Steder har Havetæger (L ygus p a b u lin u s ) ødelagt Jordbærrene ved 

Sugning paa Blade, Blomster og Frugter. Fra Odense skrives, at Sprøjtning med 0,1 pCt. Nikotin -f- Sæbe før 
og under Blomstringen ikke synes at have hjulpet. (H. P. Warburg).

Skumcikader (A p h r o p h o r a  sp.) har — i Forening med Snegle — skadet Jordbær ved Jernved (P. Nygaard).
Hindbærsnudebillen (A n th o n o m u s  rub i) har ved Brønderslev og Aalborg været ondartet. Sidstnævnte 

Sted menes „Deutsch Evern" at være stærkest angrebet (O. Hein).
Ved Mern har Oldenborrelarver (M e lo lo n th a  vu lgaris ) dræbt en Del Jordbærplanter (O. Pedersen).
Ogsaa Jordbærvikleren (A ca lla  com a ria n a ) har i Begyndelsen af Maaneden stedvis været slem. Et 

stærkt Angreb har der saaledes været ved Søhus, værst i treaarige Planter, (K. Tingholm). Muligvis vil en Af- 
mejning eller Afklipning af Bladene, naar 2. Larvegeneration i August viser sig i Planterne, kunne praktiseres 
med Udbytte. Et svagt Angreb af Tusindben (B lan ju lu s?) paa lavtsiddende Bær nævnes fra Oringe (N. Hansen).

De i forrige Oversigt omtalte Nematoder (A p h e le n ch u s  o rm e ro d is ) i Jordbær er konstaterede i Planter 
fra flere Steder (Graasten, Lyngby). Angreb af Jordbærmider (Tar sonem  us fra g a r ia e ) omtales fra flere Steder, 
men forveksles vist undertiden med Nematodeangrebet.

Vedrørende Angreb paa Kartofler, Kaal og Gulerødder se ovenfor.
Kartoffelboreren (H y d r o e c ia  m icacea ) har i Haver Vest for København været ubehagelig ved at borre 

sig ind i Rhabarberstilke (A. Dalskov). Ved Lyngby findes den ikke sjældent i Jordbær (Frugter og Stængler)
o. a. Planter (H. Øhlers).

■ Minering af Sellerifluen (A c id ia  h era cle i) omtales fra Stoholm.
Angreb af Løgfluelarver (H y lem y ia  an tiqua) er ikke sjældne. Fra Aalborg skrives, at to Gange Vanding 

med Sublimatopløsning slet ikke har virket (O. Hein).
Tusindben (B la n ju lu s?) har ved Aalborg udhulet Agurkekærner, der som Følge af Tørken spirede lang

somt. Sammesteds findes de i Massevis i Radiser, der er skadede af Kaalfluelarver (O. Hein).
Ved Fortunen er Agurker i Hus blevet gnavet af Bænkebidere (O n isc id a e ) (A. Weber). Snegle (A g r io 

lim ax  agrestis) har gnavet Agurkeplanterne ved Aalborg i den korte Regnperiode (O. Hein).



Tomater i Hus ved Høsterkøb var paa Rødderne stærkt besat med Rodaal (H e te ro d e ra  ra d ic ico la ^  
(A. Weber).

„Traadorme“  (M ermis) angives fra Sorø at bore sig ind i unge Planter af Kaal, Agurk o. a. (H. Gram).
Muldvarpe (T alpa eu rop aea ) har gjort megen Skade ved Kvistgaard. Saksene siges ikke at virke (M. 

Grytzmejer).
A n d re  P la n te r . Roserne lider mange Steder meget ved Angreb af Bladlus (A ph  i d id  ae), Viklere (T ortri- 

cidae) og af Bladhvepse (B le n n o ca m p a  og Ardis), enkelte Steder af „R ødt Spind“  (Tetranychus). Levkøjer 
har ved Blangsted vist sig ikke at kunne taale Vanding med 0,1 pCt. Sublimat (N. Esbjerg). Vinterasters har i 
København været angrebet af Skumcikader (A p h ro p h o ra  sp.). Myrer (F o rm ic id a e ) har ved Jernved skadet 
nysaaede Græsplæner (P. Nygaard). Endvidere omtales Hasselinider (E r io p h y e s  avella n ae), stærkt Angreb 
paa Hassel ved Nakskov; Spindemider (T etran ych u s telarius) paa Lind; Bladlus (L ach n u s fag i) paa Bøg; 
Bladlus (C h erm es ab ietis) paa Rødgran; Skjoldlus (L ecan ium  co rn i)  paa Avnbøg; Mellus (A le u ro d e s  
v a p ora r iu m ) paa Agurk og Fuchsia i Hus; Penselspinder (O r g y ia a n tiq u a ) paa Mahonia o. a.; Viklere 
(T ortrix  nanana) paa Rødgran.

K øben h a vn , den 8. Juli 1925.
Mathias Thomsen.

Trykt i N. T. Krøyers Bogtrykkeri.



Maanedlige Oversigter
over

Sygdomme hos Kulturplanter
fra

Statens plantepatologiske Forsøg.

CXXXVIL L an d b ru g sa fg rø d er. Ju li 1925.

Tørken fremskyndede Kornets Modning stærkt og foraarsagede navnlig i Byggen en Del Blødstraaethed 
og daarlig Kærneudvikling.

Fodsyge har været særdeles almindelig og ondartet i Hvede, ved tæt Bestand, fast Jord og stærk Kvælstof- 
gødskning, men navnlig, hvor Hveden dyrkes efter Byg eller Hvede; denne Praksis er i nogle Egne almindelig, 
men i mange Aar meget risikabel. Ogsaa i Rug, Byg og Havre er der iagttaget Fodsyge, omend i mindre Orad.

Stinkbrand fremhæves fra flere Sider som sparsom, omend der naturligvis forekommer enkelte stærke 
Angreb. Den allerstørste Del af Saahveden afsvampes og bør fremdeles afsvampes. Med Germisan, Hvedefusa- 
riol, Kobberkarbonat og Tillantin er der opnaaet smukke Resultater; fra enkelte Sider kommer der Meddelelser 
om utilfredsstillende Virkning, men dette er ogsaa i Aar Tilfældet med den velkendte Blaastensafsvampning.

Rugens, Stængelbrand forekommer meget almindeligt og under Tiden med høje Sygdomsprocenter — i 
Aar op til 20 pCt. Overbrusning med Formalin, Germisan, Rugfusariol eller Uspulun har hjulpet godt.

Nøgen Bygbrand og Dækket Bygbrand er begge i Tiltagen.
Bedeskimmel og Bedens Tørforraadnelse forekommer ret udbredt.
Kartoffelskimmelen har kun bredt sig langsomt; i de tidlige Sorter fandtes Angreb fra 1. Juli, paa Magnum 

Bonum og Up to date fra midt i Juli.
Fra enkelte Steder meldes om stærke Angreb af Bygfluelarver.
Bedelusene har rundt omkring gjort Skade paa Frøroerne, og det har ofte været nødvendigt at bruge 

Sprøjten gentagne Gange.
Ogsaa Kaallusene har været begunstigede af det varme, tørre Vejr og optræder mange Steder i stort Tai 

i Kaalroemarkerne.
Stedvis er store Kaalroer og Turnips blevet gnavede af Jordlopper, alt Bladkødet ædes, saa at kun Ribberne 

staar tilbage.
Over hele Landet har Kaalsommerfugle (Kaalhvidsværmere) sværmet i usædvanlig Mængde. Mange Steder 

er Larveangrebene ved Maanedens Slutning begyndt og truer med at blive ondartede.
Kaalfluelarver har ikke sjældent gjort meget betydelig Skade i Kaalroerne.

LXVIä. H av eb ru g safg rø d er. Ju li 1925.

Tørken skadede ikke blot Frugttræerne, men ogsaa Bærfrugten og mange af Køkkenurterne, samt forskel
lige Hegns- og Lætræer. Paa Æbler kan der findes Skoldpletter og i Pærerne stærk Stendannelse. Hindbærrene 
har lidt stærkt af Tørken og paa døende Stængler er tillige fundet Stængelsyge, Slimskimmel m. m..

Kartoffelskimmelen har kun bredt sig langsomt; i tidlige Sorter fandtes Angreb fra 1. Juli, paa Magnum 
Bonum og Up to date fra midt i Juli.

Paa adskillige Steder har der været stærke Angreb af Blommelus.
Ogsaa Kaallusene har mange Steder været ondartede. Sprøjtning med 0,1 pCt. Nikotin -f- 1 - 2  pCt. Sæbe 

eller Overpudring med Tobaksstøv virker godt.
Kaalen begynder nu ogsaa at blive angrebet af „ Kaalorme“ , Larverne af Den store og Den lille Kaal- 

sommerfugl o. a. Arter, som i Aar er ualmindelig talrige. Det maa tilraades at begynde Bekæmpelsen i Tide: 
Indsamling eller Knusning af Æ g og Larver, Sprøjtning med Dufour’s Vædske, 0,1 pCt. Nikotin - f  Sæbe el. a. 
kan bruges.

Kaalfluelarver gør visse Steder betydelig Skade.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



K orn . Tørken har fremskyndet Modningen af Bygget stærkt, delvis med daarlig Gennemskridning, Blød- 
straaethed og daarligt udviklede Kærner. Havren har lidt i mindre Orad, men bl. a. paa Lolland skal dog stedvis 
forekomme visne Toppe. Orusrevler o. 1. har været tydeligt kendelige.

Meldug (E rys ip h e  gram in is) i Byg blev midt i Juli fremtrædende ved Abed, i 6-r. Byg saaet i ompløjet 
Lucerne (Salling), i Prentice-Byg saaet efter afhugget Hvede (Skelskør), og i store Pletter i Guld-Byg (Flauenskjold) 
saa ondartet at Bygget var helt ødelagt. Paa Lolland-Falster var Meldug almindelig i den kraftige Hvede.

Stribesyge (P le o s p o ra  gra m in ea ) er efter Meddelelserne at dømme i Aftagende; flere fremhæver, at 
dette skyldes Afsvampning, men ogsaa uden denne kan Sygdommen aftage: f. Eks. 1924 5 — 6 pCt. Stribesyge — 
1925 kun enkelte (Hartvig Larsen, J. Chr. Ander sen-Lyngvad, Lars Hansen). Paa Mors er Stribesyge meget 
sjælden (Niels A. Olesen); i Sydvestfyn fandtes i Guld-Byg 2 —5 —10. pCt. syge, i Sydvestjylland stærke Angreb 
i Prentice- og Guld-Byg samt et Par Angreb i 6-r. Byg (H. R. Hansen, J. Siggaard). I Hornsherred fandtes i 
nyindkøbt, uafsvampet Byg 10—15 pCt. Stribesyge.

Byggets Bladpletsyge (P le o s p o ra  teres) var paa Møen ondartet i flere Marker.
Meldrøjer (C la v ice p s  pu rp u rea ) synes gennemgaaende mere godartet end foregaaende Aar, men paa 

Kærjorder i Hanherred er Borris- og Petkus-Rug stærkt befængt, indtil 70 pCt. af Aksene med 2 — 3 Sklerotier; 
ogsaa paa kold Sandmuld (Klægunderlag) paa Hjallerupegnen fandtes ret ondartede Angreb (N. Svaneborg, O. 
Bachmann-Olesen).

Fodsyge omtales som skaansom fra Egne i Øst- og  Nordjylland samt Ærø. Iøvrigt har der været særdeles 
mange Angreb, særlig i Hvede, hvor Udbyttet stedvis forringes stærkt. Forpløjningerne, med tættere Saaning 
og fastere Jord, lider ofte særlig stærkt, ogsaa stærk Kvælstofgødskning har haft en uheldig Indflydelse, men 
den altovervejende Indflydelse tillægges Forfrugten: I de allerfleste Tilfælde drejer det sig om Hvede efter Byg 
eller Hvede (stærke Angreb forekommer dog ogsaa efter halvbrakket Grønjord og Rajgræs til Frø). Af Eksemp
lerne fremhæves: Havre —B yg-H vede 10 pCt. Fodsyge, men Helbrak-Hvede 5 pCt. (M. Greve) og Lucerne 
med Timothé—B yg-H vede ondartet Fodsyge, men Brak—Byg —Hvede ingen Fodsyge (E. Mouritsen). Paa 
Samsø, hvor Hvede hyppigt avles efter Byg, har Angrebene været ualmindeligt ondartede (P. Riis Vestergaard). 
Et Par Iagttagelser fra Samsø antyder større Modstandsdygtighed hos Standard-Hvede, men dette opvejes af 
modstridende Angivelser fra Fyen og Sjælland. Fra Lolland fremhæves i denne Sammenhæng, at Trifolium- 
Hvede i Aar er gaaet mere i Leje end den plejer.

Fodsyge i Rug har været mindre ondartet i de foraarsharvede Marker (J. Siggaard); forskellige Afsvamp
ningsmidler synes at have været uden Virkning mod Knækkesyge (J. Nestén).

Fodsyge i Byg er iagttaget i flere Tilfælde, men ligesom i tidligere Tørkeaar har det været vanskeligt at 
adskille Fodsyge og Tørkevirkninger i Marken. Havre nævnes lejlighedsvis, og  fra Mors som meget almindeligt 
og temmelig stærkt angrebet (H. Øhlers). Paa angrebne Planter er foreløbigt konstateret Halmbrækkersvamp 
(L e p to sp h a e r ia  h e rp o tr ich io id e s )  paa Hvede og Slimskimmel (Fusarium  spp.). paa Hvede, Byg og Havre. 
Sortskimmel (C la d o sp o riu m , M a cro sp o riu m ) er fundet paa Aksene af Hvede og Byg, baade fra syge og 
sunde Planter.

Havrens Mørkpletsyge (Septoria  avenae) har været iøjnefaldende, saaledes paa Fyen og Lolland-Falster.
Gulrust (P u cc in ia  g lum arum ) har paa et Par Lokaliteter angrebet Panser- og Trifolium-Hvede stærkt, 

medens Standard- og Smaahvede modsætningsvis fremhæves som sunde (M. Greve, H. R. Hansen).
Bygrust (P u cc in ia  anom ala) har været meget fremtrædende, i hvert Fald nogle Steder i Forbindelse 

med den tiltagende Dyrkning af Vinterbyg.
Nøgen Hvedebrand (U stila g o  tr it ic i)  er fundet i Standard-Hvede ved Lundby og Taastrup, samt i Vaar- 

Hvede paa Mors.
Stinkbrand (Ti 1 le t ia caries) fremhæves fra flere Sider som meget sparsom. Angreb omtales fra Elbo 

Herred, Hjallese (en Mark med 1 5 -2 0  pCt.), Gaverslund, Bregning og Aarhus (26 pCt.).
A f Rugens Stængelbrand (U ro cy s t is  o ccu lta ) er der fundet flere betydelige eller stærke Angreb i Syd

vestjylland; paa Mors, hvor Sygdommen iøvrigt ret sjældent fandtes, var i en Mark 20 pCt. angrebne (J. Chri
stensen, J. Siggaard, H. Øhlers).

Dækket Bygbrand (U s tila g o  h ord e i) synes at være i Tiltagen; der omtales en Række svage Angreb og 
enkelte stærkere.

Nøgen Bygbrand (U stila g o  nuda) breder sig ogsaa og virker iøjnefaldende, men betragtes dog endnu 
ikke som betydende.

Havrebrand (U s tila g o  avenae) omtates kun som enkeltvis forekommende.
Afsvampningsarbejdet. Besvarelserne paa vore Spørgsmaal giver et noget broget Billede. Om Vintersæd 

skrives saaledes: 1) Afsvampning af Hvede, saavel Overbrusning med Blaasten, som Tørafsvampning med Ger
misan eller Tillantin, synes at have virket særdeles godt; her er ikke set et eneste Brandaks. 2) I en Smaahvede- 
mark, tørafsvampet med Germisan, forekom en Del Stinkbrand, 3) mod Stinkbrand var Kobberkarbonat (tørt) 
og Germisan bedst, Blaasten -  knap saa godt. 4) Germisan har befriet Vintersæden for Stinkbrand og Stængel
brand. 5) Megen Hvede er afsvampet med Germisan eller Tillantin, ligesom Formalin og iBlaasten ogsaa er 
anvendt — der kan findes ganske faa Brandaks, men kun hist og her. 6) Der er i Aar en Mængde Hvede-

D e r  er for Juli indkom m et 46 Beretninger, hvoraf 23 fra Jylland o g  23 fra Ø erne.



marker med en Del Brand, hvor man har forsøgt nye Afsvampningsmidler. 7) I en Mark, som siges at være 
blaastensbejset, er fundet 7 pCt. Brand.

De usikre Resultater kan skyldes urigtig Behandling, men ogsaa usædvanlig stærk Smitte kan gøre sig
gældende. I Hvede, der ubehandlet gav 57 pCt. Brand, optaltes i blaastensbehandlet 4 pCt., Kobberkarbonat 
(tørt) 8 pCt., Dan II 0 pCt. og Dan IV 0,6 pCt. Brand (M. Greve). Mod 15 pCt. Stinkbrand i Ubehandlet, 
fandtes efter Afsvampning nied Blaasten, Dan I og  II, Fusariol og Germisan ingen Brand (Hartvig Larsen).

I nogle Afsvampningsprøver, med vedkommende Gaards kun svagt smittede Udsæd, har 1) Tørafsvamp- 
ning med Kobberkarbonat eller Tillantin B, 2) Overbrusning med Blaasten eller Germisan, 3) Overbrusning 
med Hvedefusariol eller Tillantin B, Tørafsvampning med Tillantin B eller Kobberkarbonat -  givet højst 0,2 
pCt. Brand.

R o dfrug ter. Mosaiksyge: enkelte svage Angreb er set paa Runkelroer ved Brønderslev.
Bedeskimmel (P e ro n o s p o ra  S ch a ch tii) synes ret almindelig baade paa Sjælland og Lolland-Falster, 

i enkelte Tilfælde med op til 10 pCt. syge (H. H. Holme Hansen); ogsaa fra Struer omtales Angreb og fra 
Ullerslev indsendtes angrebne Frøstande.

Af Bedernes Tørforraadnelse (P hom a betae) er iagttaget flere begyndende Angreb paa Ringstedegnen. 
Fra forskellige Egne af Landet er modtaget saavel Frøroer som 1. Aars Roer med døende Vævspartier i Frø
stængler eller Bladstilke, til Dels i Forbindelse med stærkt buklede Blade; Fænomenet, der muligvis er beslægtet
med Tørforraadnelse, ønskes undersøgt nærmere, og  vi anmoder derfor Medarbejderne om at rette Opmærksom
heden paa dets Forekomst.

Mosaiksyge paa Turnips er iagttaget ved Roskilde og Borupgaard.
Hvidbakteriose (E rw in ia  ca ro to v o ra ) i Turnips og Kaalroer er iagttaget ved Holstebro og  Lyngby.
Kaalbrok (P la sm o d io p h o ra  brassicae) optræder flere Steder kraftigt: Hyllinge, Lille Revdal (G ød

ningssmitte), Mors (ofte ondartet paa nyopdyrket Jord), Dalum, Aagaard, Aarhus (Kaalroer i Forageren 1923). 
Roernes Udvikling i Forhold til Tørkens Indtræden er af Betydning; Tørken er ugunstig for Smitten, men er 
des haardere ved de allerede syge Roer.

K arto fler. Bladrullesyge omtales fra Varde, Vedsted og Rejsby, samt Lolland-Falster (talrige Tilfælde). 
Ved en Undersøgelse i Nordsjælland fandtes Angreb i 1 af 4 Marker med Juli, 7 af 14 Marker med Magnum 
Bonum, og 4 af 9 Marker med Up to date; Angrebene var gennemgaaende svage (H. E. Jensen, H. R. Hansen).

Mosaiksyge findes ved Nykøbing F. i næsten alle Planter af Perle v. Erfurt og Webb’s, men Planterne 
giver et nogenlunde Udbytte og fremavles fremdeles (F. Köster). I Nordsjælland var af 14 Marker med Magnum 
Bonum kun 1 sund, 2 ubetydeligt, 3 svagt, 4 betydeligt, 4 stærkt (4 0 -7 0  pCt.) angrebne; af Juli var 1 Mark 
svagt, 3 stærkt (indtil 80 pCt.) angrebne; af 9 Up to -date-Marker 1 svagt, 2 betydeligt og 3 stærkt mosaiksyge 
(H. E. Jensen, H. R. Hansen). Paa Faaborgegnen er Sygdommen meget udbredt (H. Kjærulff).

Sortbensyge (E rw in ia  p h y to p h th o ra ) fandtes i en Række Tilfælde, til Dels sammen med Bladrullesyge 
og Rodfiltsvamp, med stærke Angreb paa Up to date og Richters Imperator i Sydvestjylland (Johs. Siggaard). 
I Nordsjælland fandtes svage Angreb i 2 af 9 Up to date-Marker Ved Dronninglund findes Sygdommen ud
bredt i de fleste Marker.

Kartoffelskimmel (P h y to p h th o ra  in festan s) bredte sig meget langsomt; paa de tidlige Sorter fandtes 
Angreb fra 1. Juli, paa Magnum Bonum og Up to date fra 17. Juli, men endnu de sidste Dage af Juli var de 
fleste Angreb meget spredte og ubetydelige.

Kransskimmel (V e rtic illiu m  albo-atru m ) har flere Steder i Nordsjælland angrebet Juli og foraarsaget 
for tidlig Afslutning af Væksten.

Kartoflens Bladpletsyge (A ltern a ria  so lan i) optraadte først i Juli i Nordjylland. De af C e r c o s p o r a  
c o n c o r s  foraarsagede Pletter fandtes ved Skanderborg 12. Juli.

Rodfiltsvamp (H y p o ch n u s  so lan i) har i Nordsjælland og ved Svendborg angrebet og delvis dræbt 
Stænglerne; ved Brønderslev var Angrebet paa de nyansatte Knolde saa stærkt, at der fremkom den saakaldte 
Vadmelskurv.

F ru g ttræ e rn e . Tørken i Juli skadede ikke blot Frugttræerne, men ogsaa de forskellige Frugtbuske, 
Blomkaal, Kartofler, Gulerødder, Ærter og Bønner, samt forskellige Hegns- og Lætræer. Ved Sorø og Lyngby er 
der paa Transparente blanche, Belle fleur de France, Cox’s Pomona o. a. Æbler 2 — 4 cm store Skoldpletter' og 
fra flere Steder omtales stærk Afkastning af Frugt. Ogsaa den hyppige Forekomst af Stendannelse i Pærer 
(Moltke, Napoleon, Diel m. fl.) skyldes sikkert Tørken (H. Gram, A. Weber).

Om Æbleskarv (V enturia d e n d r it ica ) og Pæreskurv (V enturia p ir in a ) foreligger kun faa Meddelelser 
og Angrebene har gennemgaaende været svage.

F rugtbuske. Bladrandsyge paa Ribs, der findes meget almindeligt, er med Held modvirket ved Tilførsel 
af Kaligødning, Kainit eller Calciumcyanamid (A. Dalskov).

Stikkelsbærdræberen (S p h a ero th eca  m ors uvae) har ved Tystofte været lidt stærkere end den plejer 
at være, uagtet der som sædvanligt er sprøjtet med 4 pCt. Blaasten; paa Mors, hvor der er ret stærke Angreb 
har saavel 4 pCt. Blaasten som Saltvand vist sig virksomme (A. Feilberg, H. Øhlers). Ved Ribe er Angrebet, 
ligesom 1924, fundet paa Solbær (A. Dalskov).

Hindbærrene har lidt meget af Tørken; paa visnende Planter er tillige fundet forskellige Svampe: C ory - 
neum  ru b oru m  Oud. (Lyngby) og F usarium  (sa lic is?) (Allingaabro og Virum m. fl.).



Hindbær-Stængelsyge (D id y m e lla  app lan ata) har bl. a. ved Aagaard været meget ondartet, ikke blot 
paa svær Jord, men ogsaa paa tør og let Jord (Lars Hansen).

K ø k k en u rte r. Rudeplet (C e r co s p o r a  m elon is ) har angrebet Agurker i Gartnerier ved Espergærde 
og Roskilde.

Fløjlsplet (C lad osp oriu tn  fu lvu m ) angreb ved Hedehusene Tomater i nye Huse stærkt (H. Petersen).
Driieskimmel (B otry tis  sp.), til Dels i Forbindelse med Griffelraad, fandtes paa Tomater ved Holeby, 

Kallundborg og København.
Kransskimmel (V erticil lium  a lbo-atru m ) fandtes i en visnende Tomatplante indsendt fra Holeby.
Selleri-Bladpletsyge (S ep toria  ap ii) angreb først i Juli Selleri ved Lyngby ret stærkt, men Angrebet 

bredte sig ikke i den tørre Periode.

L y n g by , den 4. August 1925.
Ernst Gram,

K orn . Angreb af Havreaal (H e te ro d e ra  S ch a ch t ii)  omtales fra flere Steder, (Kvistgaard, Skelskør, 
Odense, Assens, Aarslev).

Kornlus (M a cros isp h u m  g ra n a riu m ) paa Byg nævnes kun fra Ollerup (M. Sørensen).
Hvedemyg (C on ta rin ia  tr it ic i  og au ran tiaca ) har været ualmindelig faatallig i Aar. Fra Abed skrives 

„der er næsten ikke Hvedemyglarver at se i Hvede, men der findes nogle i Byg, hvor de har foraarsaget „Spring". 
Iøvrigt er der (af andre Grunde) ret mange springbefængte Bygaks i Aar (H. A. B. Vestergaard). Et svagt An
greb i Byg er ogsaa set ved Ebberup (H. R. Hansen). Ved Sorø er der et tvivlsomt Tilfælde af Angreb i Hvede 
(Geert Olsen).

I et Saatidsforsøg med Sejrhavre paa Mors var der stærkt Angreb af Fritfluen (O sein  is frit) i det senest 
(22. Maj) saaede (N. A. Olsen, H. Øhlers). Fra Faaborgegnen skrives, at Fritfluen har været meget almindelig i 
Havre, hvor den har frembragt mange visne Toppe og „Hvidaks" (H. Kjærulff).

Hvidaks foraarsaget af andre Aarsager (saakaldt „fysiologisk H.") er iagttaget i Forevisningsmarken ved 
Nykøbing Mors. Der var betydelig mere ved Saaning 18. April end ved Saaning 8. Maj (H. Øhlers). I et 
Stammeforsøg i Tranbjerg var Sejrhavre stærkere angrebet end Gul Næsgaard og Ekko; der var tillige lidt Frit- 
flueangreb (E. Mouritzen). Andre mener, at en stor Del „Hvidaks" i Aar maa tilskrives Blærefødder, som er 
meget talrige (Jørgen Christensen).

Stærke Angreb af Bygfluen (C h lo r o p s  ta en iop u s) er fundet ved Ollerup (M. Sørensen) samt flere 
Steder i Vest- og Midtjylland: Varde Østermark, Jordrup, Gørding, Ansager (75 pCt.), og Outrup. I flere Til
fælde oplyses det, at Byggen er sent saaet (Johs. Siggaard). Fra Dronninglund Herred skrives derimod, at An
grebet af Bygfluen og Fritfluen næsten ikke ses.

Fra Dalum og Taastrup skrives om Spurvenes Ødelæggelse paa Kornet.
R u n k e lro e r  og S ukkerroer. Ved Gørlev var en Piet paa ca. 70 m2 meget medtaget af Roeaal (H ete

ro d e ra  S ch a ch t ii). Marken var tilført Jord fra Roevadsken. Udenfor Pletten var Planterne næsten dobbelt 
saa store og helt fri3ke.

Bedelusene (A p h is  pap averis ) har haft gode Betingelser i det varme og tørre Vejr, der herskede næsten 
hele Maaneden, og har da ogsaa optraadt mange Steder baade paa Frøroer og i. Aars Roer. Særlig i den syd
lige Del af Landet synes de at have været slemme (Sydsjælland, Lolland-Falster, Ærø, Sønderjylland og sydøst
lige Nørrejylland. Her har man ofte maattet sprøjte gentagne Gange. Regnen i Slutningen af Maaneden har 
dog sikkert sat en Stopper for Angrebet. Ved Lyngby var den 3. August alle Bedelus døde, blot en Uge tid
ligere var der mange levende.

Glimmerbøssen (M eligeth es aeneus), optraadte ved Ubby i nogle Dage uhyre talrigt i Frørunkelroer; 
de gjorde dog sikkert ingen Skade (A. M. Frederiksen).

Vedrørende Bedefluen (P eg om y ia  h y o scy a m i) skrives fra Lolland-Falster, at der stadig ikke findes An
greb af Betydning (Holme Hansen). Fra Silkeborgegnen omtales begyndende Angreb, man finder baade Æg
og Larver (Simon Nielsen).

K a a lro e r , T u rn ip s og K aal. Den varme og tørre Periode begunstigede Kaallusens (A phis brassica e ) 
Formering, og skønt Regnen i Slutningen af Maaneden atter hæmmede Lusene noget, er der dog nu mange 
Steder ret stærke Angreb (M. Grytzmejer). Fra Oringe skrives, at Udstrøning af Tobaksstøv plejer at hjælpe
(N. Hansen). Iøvrigt kan Sprøjtning med Nikotin +  Sæbe eller Sprit -|- Sæbe anbefales. Ved Lyngby var
ogsaa Radiser i Frø stærkt angrebet (H. Øhlers), ved Ladby Grønkaal til Frø (J. Nørgaard Offersen).

Glimmerbøssen (M eligeth es aeneus) og Skulpesnudebillen (C e u th o rrh y n ch u s  a ssim ilis ) har helt 
ødelagt Radisefrøet ved Statens plantepatologiske Forsøg (H. Øhlers). Sammesteds er mange Bladstilke af Tur
nips minerede af Larver af Bladribbesnudebillen (C e u to rrh y n ch u s  q u a d r id e n s ), enkelte Planter visner.

Jordlopper (P h y llo tre ta  n em oru m  o. a.) har rundt omkring paa Sjælland og Lolland-Falster angrebet 
store Kaalroer og Turnips, Bladene skeletteres, saa at kun Ribberne staar tilbage. I Roskildeegnen er lige ud-



tyndede Turnips (3. Omsaaning efter Kaalroer) i el Par Tilfælde næsten ødelagt (M. Greve). Lignende Gnav 
ses ikke sjældent paa Kaal, Radiser, Ræddiker o. a.. Ogsaa Levkøjblomsterne ødelægges (H. Gram). Nikotin
sprøjtning har hjulpet (F. Køster). Det drejer sig her — som bemærket af en af vore Korrespondenter (N. 
Hansen) — om den nye Generation af Billerne.

Larver af Kaalmøl (P lu te lla  cru c ife ra ru m ) optræder i ret stort Tai ved Kvisfgaard og Lyngby paa 
forskellig Slags Kaal.

Kaalsommerfugle (Hvidsværmere), baade Den store K ■ (P ier is  brassicae) og Den lille K  (P ieris rapae) 
har i hele Juli Maaned kunnet ses sværmende i usædvanlig store Flokke over blomstrende Planter i Mark og 
Have, Lucernemarkerne har ofte været helt hvidbrogede af Sommerfugle. Efterhaanden samles de paa de kors
blomstrede Afgrøder, særlig Kaal og Kaalroer, hvor de lægger Æg. Den lille Kaalsommerfugl synes ogsaa relativt 
at være hyppigere end vanligt; den er lidt tidligere paa Færde, og dens Larver ses nu først i August hyppigt. 
Ogsaa P. Brassicae’s Larver er begyndt at vise sig og har allerede voldt Skade flere Steder paa Øerne. Der kan -  
som vi allerede i Majoversigten formodede det — nu med Sikkerhed regnes med ondartede Angreb. Vedrørende 
Bekæmpelsen kan henvises til Artiklen af H. Øhlers i „Vort Landbrug" og „Gartner-Tidende".

I Lyngby findes sammen med de ovennævnte „Kaalorm" ikke faa Larver af Kaaluglen (M amestra bras
sicae), som ved deres Vane at æde sig helt ind i Kaalhovederne, gør megen Fortræd.

Ved Skelskør er flere Turnipsmarker plagede af Knoporme (antagelig A g ro t is  segetum ) (P. H. Hansen).
Krusesyge paa Kaalroer, i alt Fald tildels foraarsaget af Galmyggen C o n ta r in ia  nasturtii er stærkt ud

bredt i Hads Herred. Navnlig paa ældre Blade iagttages Beskadigelse af Bladstilk og Bladribber (N. Primdahl).
Ved Lyngby ses samme Angreb; paa enkelte Planter findes Galmyglarver, paa flere ses Kaalfluelarver og -æg 
■paa Bladene (H. Øhlers).

Om Kaafluelarv erne (C h o r to p h ila  b rassicae) veksler Angivelserne ret meget. Medens det fra nogle 
Steder hedder, at Angrebet er ubetydeligt eller svagt, klages der fra mange Egne over stærke Angreb. Det drejer 
sig i næsten alle Tilfælde om Kaalroer eller Kaal, fra Mors omtales dog ogsaa Larver i Turnips (H. Øhlers). 
Alvorlig Skadegørelse paa Kaalroerne har fundet Sted rundt om i Jylland, paa Samsø, flere Steder paa Fyn, 
Nordfalster. Som Helhed er Tabet dog sikkert mindre end i 1924. Ogsaa Kaalen i Haverne har lidt en Del. 
Vanding med 0,1 pCt. Sublimatopløsning har ogsaa i Aar virket godt. Fra Sakskøbing skrives, at foruden 
Sublimat har ogsaa Tillantin og Germisan anvendt paa lignende Maade virket godt, medens ubehandlede var 
stærkt angrebne (F. Køster). Ved Aalborg var der ret stærkt Angreb paa plantede Blomkaal, medens Kaal saaet 
paa Blivestedet gik fri (O. Hein). Et stærkt Angreb ved Saaderup (Blomkaal) bekæmpedes ved, at Jorden skra- 
bedes fra, og Larverne børstedes bort. Der høstedes 75 pCt. gode Hoveder (Th. Højer).

G u le rø d d e r. I Gravensegnen optræder Krusesygen foraarsaget af Bladloppen T rioza  v ir id u la  ret slemt 
paa Vintergulerødderne, som derimod ikke lider saa meget af Flueangreb (Lars Hansen). Ved Kvistgaard var der 
Krusesyge paa Nantes Karotter paa høj, let, tør Jord. Angrebet var i Begyndelsen af Juli saa godt som ophørt, 
men blussede op igen med Voldsomhed ved Slutningen af Tørkeperioden (M. Grytzmejer). Dette Fænomen 
skyldes uden Tvivl, at Larverne paa dette Tidspunkt begyndte deres Virksomhed. Ved Lyngby saas den 25. Juli 
Larver paa Planterne (H. Øhlers).

Ved Statens plantepatologiske Forsøg var Gulerødderne angrebne af Bladlus (S ip h o c o r y n e  capreae), 
som sædvanlig blev dog mange af Lusene dræbt af Snyltehvepse (H. Øhlers).

Om Gulerodsfluen (P sila  rosae) foreligger ikke mange Indberetninger. I Gravensegnen er Karotterne 
dog i stor Udstrækning ødelagt af Larverne, og en Del er ompløjet først i Maaneden (Lars Hansen). Ogsaa 
paa andre Steder har der været stærke Angreb, til dels ogsaa paa Persille og Pastinak.

K arto fler. Ødelæggelse af Kartoflerne ved Sugning af Tæger (antagelig L ygus p a b u lin u s) er ind
berettet fra Roskildeegnen, Marstal og Sønderjylland.

Bladhvepselarver — Arten kunde ikke bestemmes — har gnavet Huller i Kartoffelblade et Sted paa Sjæl
land; paa 1 - 2  Td. Ld. var Bladene ret stærkt hullede (L. Rasmussen).

Kartoffelboreren (H y d ro e c ia  m icacea ) er iagttaget i Kartoffelstængler ved Kvistgaard (M. Grytzmejer).
„R ød t Spind“  (T etran ych u s te la r iu s?) har angrebet Sorten Æggeblomme ved Jernved (P. Nygaard).
B æ lgp lan ter. Ved Lejre var der et meget stærkt Angreb af Kløveraal (T y len ch u s d ev a sta tr ix ) i

1. Aars Mark. Aalepletterne var meget karakteristiske. Ved Haarbølle (Møen) var der ligeledes betydeligt An
greb (H. R. Hansen).

Ved Ørum var en Rødkløvermark meget medtaget af Bladrandbiller (antagelig S iton a  lin ea ta ); ved 
Maanedens Slutning havde den dog omtrent overstaaet Angrebet (Bachmann Olesen).

Ærteviklerlarven (G ra p h o lith a  sp.) findes i betydeligt Antal i Fairbeards Ærter paa Fyen (Th. Højer).
G ræ s. Ved Struer fandtes der ved Høstningen af Italiensk Rajgræs til Frø i Tusindvis af Bladhvepse-

.larver af ubestemt Art i Spildfrøet. Ude i Marken var en Mængde Straa afgnavet 2 0 -3 0  cm nedenfor Akset.
Udbyttet blev trods Angrebet ualmindelig stort (P. Olufsen).

F ru g ttræ er. Det kan nu ses, at Tægeangreb -  antagelig foraarsaget af Æbletægen (P le s io c o r is  ru g i- 
c o 11 i s) paa flere Steder i Gravenseegnen har været ødelæggede for Frugterne (L. Hansen). Svagere Angreb er 
set i Nykøbing Mors og Vejen.

Blodlus (S ch izo n e u ra  la n igera ) er paavist paa to Æbletræer i en Have i Valby.



Blommebladlusene (vel mest H y a lo p te ru s  prun i) har i det varme og tørre Vejr bredt sig ret meget 
og gjort en Del Skade.

Ogsaa paa Kirsebær optræder Bladlus (M yzus cerasi) jævnlig, men gør næppe særlig megen Fortræd.
Ved Nykøbing, Falster m. fl. Steder er mange Æblefrugter „stukne" af Æblebladhvepsen (F lo p lo ca m p a  

te s tu d in e a ) og falder nu af (F. Køster).
Flere Steder i Jylland og Fyn, hvor der i Forvejen er faa Æbler ansat, formindskes Udbyttet ved Angreb 

af Æblevikleren (C arpocap sa  porno nella). „I Hønse- og Kyllingegaarde er Angrebet ikke saa stærkt" (Th. 
Højer).

Spindemidder (P ara tetran ych u s p ilo su s ) har i betydelig Orad skadet Æbletræer ved Studsgaard (J. 
Nestén) og Skyggemoreller ved Tønder (A. Dalskov).

Stære og Solsorter gør mange Steder stærke Indhug i Kirsebærrene.
F ru g tb u sk e . Ribs-Rodlus (Ælmelus, S ch izo n e u ra  u lm i) ses meget hyppigt paa Rødderne af Ribs 

(A. Dalskov). Vi tillægger dem ikke saa stor Betydning som Aarsag til den saakaldte Bladrandsyge som vor 
Korrespondent.

Et ondartet Angreb af Bladlus (A p h id id a e ) paa Stikkelsbær er iagttaget ved Ørding, Mors (H. Øhlers).
Hindbærsnudebillen (A n th o n o m u s  rub i) har gjort megen Skade paa Hindbær (A. Dalskov).
Fra Dronninglund Herred skrives, at Larverne af Stikkelsbærbladhvepsen (N em atu s ribesii), der overalt 

har været meget ondartede, forsvandt pludseligt, baade store og smaa. Sprøjtning med 2 pCt. Alunopløsning 
synes at have virket tilfredsstillende (Bachmann Olesen).

Ogsaa Ribsene har lidt ved Overfald af Solsorter og Stære.
K ø k k en u rte r. Svagt Angreb af Hindbærsnudebillen (A n th o n o m u s  rubi) saas paa Jordbær ved Holte.
/ordbærvikleren (A ca lla  com a ria n a ) optraadte ved Næstved (M. Bakman).
Tæger (L ygus p a bu lin u s) har i Sønderjylland ødelagt Jordbær, Bønner, Rhabarber, Agurker o. a..
Bladlus (A p h id id a e ) optraadte i den varme Tid i Massevis paa alle mulige Køkkenurter og Prydplanter 

i Lyngby.
Tomater i Hus paa Amager var delvis ret ondartet angrebet af Mellus (A le u ro d e s  vaporariu m ). Der 

blev røget med Blaasyre (H. Øhlers).
A n d re  P la n te r . Roserne har flere Steder lidt meget ved Angreb af Insekter: Ørentviste (F o r ficu la  a u r i

cu la ria ), Tæger (Lygus p a bu lin u s), Bladlus (A p h id id ae ), Bladhv ep selarver (A rd is b ip u n cta ta , E m p h y tu s 
c in ctu s , B le n n o ca m p a  p u s il la  og B. aeth iop s).

Nysaaede Bøge og unge Egekulturer paa Hørsholm Distrikt har været stærkt angrebet ef Bladlus (A p h i
didae), som har skadet Bøgene meget. Chrysanthemum i Hus ved Marslev var angrebet af Nematoder (A ph e- 
le n ch u s  R itzem a-B osi). Dunhammer i en Havedam ved Ramsing blev ødelagt af en Uglelarve, N o n a g r ia  
typhae.

K øben h a vn , den 8. August 1925.
Mathias Thomsen,

N. T. Krøyers Bogtrykkeri,.
Sorgenfrivej 21, Lyngby.



Maanedlige Oversigter
over

Sygdom m e hos Kulturplanter
fra ■

Statens plantepatologiske Forsøg.

CXXXVim. L an d b ru g sa fg rø d er. A ugust 1925.

Gulspidssyge har ved Holstebro og i Sydjylland været ondartet; i forberedende Forsøg er den med Held
modvirket med Blaasten; kalkfrit Ler og Bykompost har ogsaa i nogen Grad hæmmet Sygdommen.

Fodsygens Virkninger har været meget følelige i de stærkt angrebne Hvedemarker.
Tørforraadnelse i Runkelroerne truede sidst i Juli med at blive ondartet, men efter Regnen har Roerne 

rettet sig og kun enkelte Steder findes mere ondartede Angreb. 1 Frøroerne har Tørke, Bladlus og Tørforraad
nelse i Forening nedsat Udbyttet meget stærkt.

Mosaiksyge i Turnips er fundet et Par Steder i Midtsjæl!and og i flere Marker mellem Nyborg og 
Kerteminde.

Af Kartoffelbrok er der fundet Tilfælde i Haver ved seks Sønderjydske Byer, hvor Angrebet ikke tidligere
var bemærket. Avlerne paa alle smittede og dertil grænsende Ejendomme maa kun lægge de uimodtagelige
Sorter, der vil blive udleverede af Landbrugsministeriets Tilsyn tidligt næste Foraar.

Kartoffelskimmelen har sidst i August bredt sig stærkt, særlig i de usprøjtede Marker i Landets østlige
Dele, og fra Kartoflerne til Tomatfrugterne.

Kaallus optraadte i Begyndelsen af Maaneden nogle Steder paa Kaalroerne.
Kaalormene, Larverne af Den store og Den lille Kaalsommerfugl, har været ualmindelig talrige og mange 

Steder gjort en ret betydelig Skade paa Kaalroerne, enkelte Marker er endog helt afgnavede. Snyltesvampe har 
dog ikke sjældent dræbt Larverne, saa at Skaden ikke er blevet fuldt saa stor som befrygtet. Sommerfuglene 
sværmede igen ved Maanedens Slutning, og der kan ventes endnu en tredie Larvegeneration.

LXVIII. H av eb ru g safg rø d er. A ugust 1925.

Efter Regnen i August er der kommet en Del Revner i Frugten, særlig af de haardkødede Æblesortér, 
samt i Blommer.

Af Kartoffelbrok er der fundet Tilfælde i Haver ved seks Sønderjydske Byer, hvor Angrebet ikke tidligere
var bemærket. Avlerne paa alle smittede og dertil grænsende Ejendomme maa kun lægge de uimodtagelige
Sorter, der vil blive udleverede af Landbrugsministeriets Tilsyn tidligt næste Foraar.

Kartoffelskimmelen har sidst i August bredt sig stærkt, særlig i de usprøjtede Marker i Landets østlige
Dele, og fra Kartoflerne til Tomatfrugterne.

I Agurkerne ses stærke Angreb af Meldug og Sellerierne er stærkt anbrebne af Bladpletsyge.
De værste Skadedyr har i denne Maaned været Kaalormene, Larverne af de to Arter af Kaalsommerfugle,

som har ødelagt Bladene paa Kaalen — især Hvid-, Spids- og Blomkaal -  rundt om i Landet. Mange Steder
har de fuldkommen ribbet Planterne. Omhyggelig Indsamling af Æ g og unge Larver har været bedste Middel 
til at redde Kaalen. Kaallus og Kaaluglelarver har ofte deltaget i Ødelæggelsen.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



K orn . Lyspletsyge truede i Skridningstiden med helt at ødelægge en Del af Havren i Holstebro Bymark; 
Regn i rette Tid medførte imidlertid at Havren skød nye Skud og blev omtrent lige saa god som udenfor 
Pletterne (P. O. Overgaard).

Gulspidssyge er i Forsøg ved Holstebro, hvor den har været særdeles ondartet, hævet ved Tilførsel af 
50 kg Blaasten pr. ha; kalkfrit Ler har hæmmet Sygdommen meget, hvorimod Tilførsel af pulveriseret Kalk til 
Reaktion ca. 7,0 har været virkningsløs. Naar man har kunnet hæve Sygdommen ved Mergling, ser det altsaa 
ud til at være dennes Ler, og ikke Kalkindholdet, der gør Udslaget (P. O. Overgaard). Ogsaa ved Vejen „er 
der meget stærkt Udslag for Blaasten, mindre for Bykompost (J. Aa. Nilsson).

Ved Afsvampningen mod Stribesyge har Germisan og Tillantin C i Hovedsagen vist sig meget virknings
fulde, omend der af (Je talrige Meddelelser kan samles enkelte mindre tilfredsstillende: 1) Mod Stribesyge synes 
Germisan bedre end Tillantin, men igen af dem synes at kunne afsvampe for Dækket Bygbrand; 2) I Abed 
Prentice-Byg afsvampet med Tillantin fandtes ingen Stribesyge; 3) I et Forsøg gav Ubehandlet 20 pCt. Stribesyge, 
Tillantin C 1 pCt.; Fusariol, Dan V og Agfa var mindre tilfredsstillende; 4) Guld-Byg, der efter Varmvands- 
afsvampning gav 3 - 4  pCt. Stribesyge, var saa godt som frit derfor, naar det (i Sækkene) nedsænkedes 5 Minutter
1 Germisan, derefter blev afdryppet og fik Lov at staa til næste Dag; 5) I en sent saaet Demonstration gav 
Ubehandlet 2,3 pCt. Stribesyge, Germisan 0,3 pCt., Dan V og Formalin 0,0 pCt.; 6) Tørafsvampning med 
Tillantin C gav sundere Byg end man tidligere har opnaaet med Varmvandsafsvampning.

Fodsygens Virkninger — se Maanedsoversigten for Juli — har været meget følelige i de stærkest angrebne 
Marker; Hvede modtaget fra Nakskov, Dybvad og Struer viste sig befængt med Slimskimmel (Fusarium ), den 
sidstnævnte dog tillige med Halmbrækkersvampen (L ep tosp h aeria ). Byg fra Slude og Rødding var angrebet 
af Slimskimmel, Havre fra et Par Steder nær Aalborg ligeledes; paa et Areal ved Hellerup, hvor der ca. 12 Aar 
afvekslende var dyrket Havre og  Vintersæd, var Havren meget medtaget, medens en mindre Del af Marken, der 
for nogle Aar siden laa i Græs, bar ret god Havre.

R o er. Lyspletsyge i Sukkerroer er iagttaget paa Møen og Ringstedegnen.
Mosaiksyge i Runkel- og Sukkerroer bredte sig i August stærkt paa Skelskøregnen, saa at næsten alle

Planter har Hjertebladene angrebne (H. Bagge). Ogsaa fra Nørre Snede omtales Angrebet.
Tørforraadnelse (P hom a betae) der begyndte at blive truende sidst i Juli, er de fleste Steder hæmmet 

af Regnen. Stærkere Angreb omtales fra Møen, Nørre Snede og Erslev (Mors), hvor den vedholdende Tørke
periode har skadet meget, og Roerne kan være angrebne over hele Marken, undtagen i Agerfurer og lave Huller 

(N. A. Olesen). Paa Ringstedegnen var først i August alle Yderbladene døde, senere rettede Roerne sig meget, 
men Bladstilkene var dog meget revnede og plettede; i en Del Marker var Hjertebladene sorte, men kun i faa 
Tilfælde var selve Roen angrebet. Naar man ser bort fra de særlig modtagelige Fodersukkerroer, er Angrebet 
ikke saa ondartet som tidligere Tørkeaar. I Frøroerne har Tørke, Bladlus og Tørforraadnelse i Forening nedsat 
Udbyttet meget stærkt, særlig paa de udplantede Roer.

M osaiksyge i Turnips fandtes ved Torped og Valsømagle, mens 10 andre Marker i Midtsjælland fandtes 
fri for Sygdommen. I det tidligere kendte Omraade mellem Nyborg og Kerteminde var af 16 undersøgte Marker
2 ret stærkt, 5 ubetydeligt og 9 ikke angrebne. Paa Helnæs fandtes Sygdommen ikke.

Hvidbakteriose (E rw inia ca ro to v o ra ), i hvert Fald delvis indledet af Kaalflue- og Luseangreb, ses
allerede ret stærkt i Turnipsene. Ogsaa i Kaalroerne er der Bakterieangreb; ved Holstebro var det meget truende 
først i August paa stærkt kvælstofgødet Jord, men breder sig nu kun langsomt, da Vejret er blevet køligere 
(P. O. Overgaard).

Kaalbrok (P la sm o d io p h o ra  brassica e ) er meget slem i Holstebro-Hjermegnen. Ved Aalborg var 
næsten alle Kaalplanter ødelagt i en Have paa kalkrig Jord (O. Hein).

Korsblomstskimmel (P e r o n o s p o ra  p a ra s it ica ) fandtes i Juli paa Kaalroer ved Odder og Frerslev; 
i Sydjylland fandtes Angreb paa Udlæg af Kaalroer fra Midten af August.

M eldug  (E rys ip h e  com m u n is) er meget iøjnefaldende paa Turnips ved Tystofte, Lyngby og paa Æ rø;
ogsaa paa Kaalroer ses betydelige Angreb.

K arto fle r. Bladrullesyge er i Magnum Bonum ved Tystofte tiltaget fra ca. 10 pCt. i 1924 til ca. 30
pCt. i Aar (H. Bagge). I Himmerland fandtes i en Mark 17 pCt., men iøvrigt viser de gavnlige Følger af
Fremavlskontrollen sig (N. Vester).

Aucuba-Mosaik, en lidet smitsom Form, med rent gule Pletter mod Bladenes Spidser, er fundet i King 
Edward ved Varde, Magnum Bonum i Nordsjælland, ved Haarbølle paa Møen, men er uden større Betydning.

Af Kartoffelbrok (S y n ch ytriu m  e n d o b io t ic u m ) er nye Tilfælde fundet i Haver ved Møgeltønder, 
Abild, Gredstedbro, Christiansfeld, Vojens og Hjerndrup. Avlerne paa disse og de fra tidligere Aar smittede 
Ejendomme, samt de dertil grænsende Ejendomme, maa kun lægge de af Landbrugsministeriets Tilsyn fremavlede 
uimodtagelige Sorter, der udleveres tidligt næste Foraar. Fra de smittede Sogne maa Kartofler m. v. ikke udføres.

Nogle 1 - 3  mm store Knuder paa Rødderne af Kartofler har vist sig at hænge sammen med Pulverskurv 
(S p o n g o s p o r a  subterranea).

Kartoffelskimmel (P h y to p h th o ra  in festan s) har bredt sig meget langsomt i de sildige Sorter; sidst 
paa Maaneden er der dog tydelig Forskel paa Ubehandlet og Sprøjtet i Forsøgene og Markerne; Angrebet er
mest fremskredet paa Sjælland, aftagende mod Vest og Nord. Ved Lyngby var der 18. August tydeligt Udslag

D e r  er for August indkommet 15 Beretninger, hvoraf 9 fra Jylland og 6 fra Øerne.



:at se for Sprøjtning; 28. August var i Forsøg paa Falster de ubehandlede og pudrede Parceller stærkt angrebne, 
•de sprøjtede ubetydeligt (H. Øhlers). Paa Blangstedgaard faldt kaligødede Kartofler først, Fuldgødet senere; 
Svovlsur Ammoniak og navnlig Staldgødningsparcellerne modstod længe Angrebet (N. Esbjerg).

Rodfiltsvamp (R h iz o c to n ia  so la n i) har ved Erslev og Blidstrup paa Mors angrebet Kartofler i Lavninger 
stærkt; det sporebærende Stadium, Graaben (Hypochnus solani) var meget fremtrædende (N. A. Olesen).

Frugttræer. Efter Regnen 10 .-11. August revnede ved Sorø flere haardkødede Æblesorter (Köldemose- 
gaards- og Høve Reinet m. fl.) paa tværs; Revnerne er siden overgroede med korkagtig Overhud (H. Gram). 
Ved Blangstedgaard revnede bl. a. Elmelund først i August.

Kærnefrugtskimmel (S c le r o t in ia  fru ctig e n a ) har ved Sorø, trods det tørre Vejr, angrebet blødkødede 
Sorter som Filippa, Cox's Pomona og Bismarck — som sædvanligt mest, hvor Frugten sidder tæt (Fl. Gram). 
Ved Blangsted iagttoges Angreb bl. a. paa Lane’s Prince Albert. I det store og hele er Angrebet dog vist 
skaansomt.

Æbleskurv (V enturia d e n d r it ica ) er ligeledes godartet, omend der fra Slutningen af August bemærkes 
Angrebet paa Bismarck, Cellini (ondartet ved Tystofte) og Signe Tillisch.

Pæreskurv (V enturia p ir i)  ses en Del, særlig paa Charneu og Nouveau Poiteaux.
Blommerne har efter rigelig Regn i Maanedens sidste Dage begyndt at revne og samtidigt har der ind

fundet sig Skimmel.
Frugtbuske. Stikkelsbærdræberen (S p h a ero th eca  m ors uvae) har ved Maanedens Slutning angrebet

de unge Grenspidser stærkt ved Holstebro (P. O. Overgaard); ogsaa ved Lyngby ses dette Angreb (H. Øhlers).
Paa Svendstrup ved Borup har man efter Vintersprøjtning med 16 -  seksten — pCt. Blaastensopløsning endelig 
•opnaaet at se helt sunde Buske (H. Gram).

Stikkelsbærgrene, formentlig dræbte af Drueskimmel (B otry tis  c in erea ) er indsendt fra Dragør, Korsør 
•og Jelling.

Køkkenurter. Spredte Angreb af Griffelraad paa Tomat (Dansk Export) omtales fra Tystofte og Oringe.
Kartoffelskimmel (P h y to p h th o ra  in festan s) har ved Lyngby angrebet Tomatfrugterne stærkt; Sprøjtning 

med Bordeauxvædske er meget virkningsfuld.
Storknoldet Bægersvamp (S c le ro t in ia  s c le ro tio ru m ) har ved Sorø ødelagt mange Planter af Tomat

sorten Maules „First of all", men ingen af de andre Sorter (H. Gram).
Ved Lyngby er paa Tomatfrugterne bemærket Angreb af A s ch o ch y ta  ly c o p e r s ic i  og en Slimskimmel

■(Fusarium sp.); her og andetsteds er tillige mange Frugter revnede.
Meldug (E rysiph e c ich o r ia ce a ru m ) har sidst i August bredt sig stærkt i Agurkerne. Dansk Asie er 

mest angrebet, Dansk Slange mindre, Unicum mindst, Drue-Agurk saa godt som slet ikke (N. Hansen).
Ved Tystofte blev Dansk Asie-Agurk i Juli og atter midt i August stærkt angrebet af de kantede Blad

pletter, der tilskrives Svampen S p o r id e sm iu m  m u cosu m  var. p lu r ise p ta tu m ; hertil stødte Angreb af 
Gummiflod (C la d o s p o r iu m  cu cu m erin u m ) in. m., men dog saa sent, at Angrebet ikke blev helt ødelæg
gende (A. Feilberg). Bladpletterne iagttoges ved Lyngby atter i Aar.

Selleri-Bladpletsyge (S e p to r ia  ap ii) tog allerede i Juli Fart paa Stevns; i August blev det stærkt mange 
Steder; ved Lyngby er Alabaster stærkere angrebet end Prager og Non plus ultra (H. Øhlers).

I Hvidkaal ved Saxkøbing saas de saakaldte „M orian ’e r smaa sorte Hoveder med visne Yderblade, der 
han optræde efter stærk Varme.

L yn gby , den 6. September 1925. EPIlSt GfälTl

Korn. Fra Errindlev ved Rødby skrives om Angreb af Kornsnudebiller (C a lan dra  gran aria) paa et 
'Kornloft. De menes at være indført med Majs (Holme Hansen).

Runkelroer og Sukkerroer. Bedelus (A p h is pa p averis ) har endnu i Begyndelsen af Maaneden været
at finde, men Svampeangreb og Regn gjorde hurtigt Ende paa Angrebet. — Frøroerne har sikkert i Aar lidt
ret meget af Lus.

Kaalroer, Turnips og Kaal. Flere Steder — formodentlig mange Steder — har Kaallus (A phis bras
sicae) hæmmet Kaalen stærkt. Ogsaa Kaalroerne har hist og her lidt en Del ved Angrebet.

Fra Mors skrives, at der i Turnips- og Kaalroemarkerne ofte findes gule Blade indeholdende Larver af 
.Bladribbesnudebillen (C e u to rrh y n ch u s  q u a d rid e n s ) (N. A. Olesen). Det samme Angreb har maaske været 
Aarsag til, at 10 Rækker i en Kaalroemark paa Aalborgegnen i 2/3 af Længden var i den Grad ødelagt, at 
.Flertallet af Planterne var gaaet bort (Andersen-Lyngvad).

Langt de fleste Meddelelser -  24 -  for August drejer sig om Angreb af Kaalorme, Larverne af Den 
.lille og Den store Kaalsommerfugl (P ieris rapae og brassicae). Særlig er det Kaalen i Haverne, som er 
hærget af Larverne, saa at mange Steder nu kun de grovere Bladribber staar tilbage som nøgne Ris. Hvidkaal, 
Spidskaal og Blomkaal foretrækkes fremfor Rød- og Grønkaal, men sluttelig kan ogsaa disse gaa i Løbet.

Ogsaa mange Kaalroemarker er medtagne af Larver, fra flere Steder tales om ondartede og stærke Angreb. 
Endog hele Marker kan være raseret, saa at Væksten fuldstændig er standset. Flest Larver er der nær Haver, 

.Hegn og Huse. En Undersøgelse af 50 Kaalroemarker i Københavns Amt gav følgende Resultat: 4 Marker meget



stærkt angrebet, 13 ret stærkt, 19 svagt, 12 meget svagt og 2 ikke angrebet (M. Greve). Et enkelt, stærkt Angreb 
paa en Turnipsmark omtales fra Ringstedegnen.

Selv om Angrebene har været langt talrigere og stærkere end normalt, er det dog ikke blevet fuldt saa 
slemt, som de mægtige Sværme af Sommerfugle i Juli tydede paa, idet mange Larver er gaaet til Grunde som 
smaa paa Grund af Svampeangreb. En stor Procent af Larverne har huset Snyltehvepse, men disse Larver dør 
først, naar de har naaet fuld Størrelse, saa at den gavnlige Virkning først viser sig i den næste Generation.

Ved Slangerup rensede Stære en Kaalroemark paa 1 Hektar for Larver i Løbet af en Uge (O. Holt). 
Af Bekæmpelsesmidler har man i Haverne flere Steder brugt daglig eller i alt Fald hyppig Knusning af Æg 
og smaa Larver, dette har givet godt Resultat. Sprøjtning med Nikotin og Schweinfurtergrønt har virket tilfreds
stillende. -  I Løbet af Maaneden har de fleste Larver forptippet sig, hvilket som bekendt foregaar paa Mure, 
Plankeværker o. lign. Steder. 1 Farringløse ved Ringsted marcherede de i tætte Skarer over Kirkegaardsmuren 
for at sætte sig fast paa selve Kirkevæggen, ja, helt oppe under Tagskægget paa Kirketaarnet var der fuldt af 
Larver. Ogsaa fra Mariager omtales, at mange Huse indtil 1. Sals Højde var helt gule af Masser af Kaalorme. 
Ved Maanedens Slutning kunde man se tredie Hold af Sommerfugle sværme, nogle Steder endda i betydelig 
Mængde, og der kan i Tilfælde af mildt Efteraarsvejr ventes Angreb af en tredie Generation af Larver.

Fra Sorø skrives, at Kaalen ogsaa plages af Kaaluglens Larve (M äm estra brassica e ) (H. Gram). Dette
gælder sikkert mange flere Steder.

Knoporme (A g ro t is  segetu m  og muligvis andre Arter) har gnavet Turnips ved Ringsted og Kaal 
flere Steder.

Kaa.flu.en (C h o r to p h ila  b rassica e ) nævnes kun fra Mors, hvor Larvernes Angreb ikke sjældent findes 
i Kaalroer og Turnips (N. A. Olesen).

F ru g ttræ e r  og F rug tbuske. I mange Haver, hvor der ikke er blevet sprøjtet, er Bladene paa Æble og 
Pære nu gulgraa og grimme som Følge af Sugning af Spindemider (,,Rødt Spind“, P a ra te tra n ych u s p ilosu s).

Virkningen af 7ag?angreb (P le s io c o r is  r u g ic o ll is )  i Forsommeren ses nu ofte paa Æblefrugterne.
Bladlus (antagelig A p h is  p om  i) har været ret slemme ved unge Æbletræer ved Oringe (N. Hansen).
Blodlus (S ch izon eu ra  la n igera ) er fundet i endnu en københavnsk Have (Østergaard).
Paa Æblerne ses nogle Steder de ejendommelige Korkstriber, som skyldesÆblebladhvepsen (H o p lo c a m p a  

testu din ea). I en lollandsk Frugthave var Pederstrup den mest angrebne Sort, de fleste Frugter var ødelagt 
(H. Øhlers).

I en Have i Nordsjælland var alle Frugterne paa tre Charlamowsky-Æbletræer, der stod spredt mellem 
mange andre Sorter, gennemboret af Rønnebærmøllets Larve (A rg y re s th ia  c o n ju g e l la )  (Gartner-Tidende, 
Nr. 34, 1925, Side 404).

Ribsbuske i en Kolonihave i Aarhus var besat med Tusinder af Penselspinderlarver (O rg y ia  a n tiqu a ) 
(E. Mouritzen).

K ø k k en u rte r. Agurker og Tomater i Hus ved Rødovre havde Rødderne fulde af Galler af Rodaalen 
H e te ro d e ra  ra d ic ico la ), men gav alligevel udmærket Udbytte.

Bønnerne paa vor Forsøgsmark i Lyngby har lidt meget af Spindemider (T etran ych u s te la r iu s ).
Ved Tystofte er mange Jordbærplanter angrebet af Jordbærmider (T arson em u s frag ariae ) (A. Feilberg).
Fra Sorø og Lyngby omtales ret stærke Angreb af Knoporme (antagelig A g r o t is  segetu m ) paa Gule

rødder, Kartofler, Salat, Porre, Radiser o. a. (H. Gram, H. Øhlers).
Kaaluglelarver (M am estra brassica e ) optræder i Løg ved København (H. Mosegaard).
Rhabarber er ved København blevet stærkt gnavede af en Art Bjørnespinder(S'pWosoma. sp.) (H. Mosegaard).
Angreb af Porremøl (A c ro le p ia  assecte lla ) har været slemt rundt omkring (Københavns Omegn, 

Lyngby, Lolland-Falster).
I Lyngby deltager Løgfluelarver (H ylem yia  an tiqu a) i Porrernes Ødelæggelse; Larverne findes i Hjærte- 

bladene, Porrerne raadner.
Bænkebidere (O n isc id ae ) optraadte i Masse i Væksthuse ved Rødovre (H. Øhlers).
Solsikkefrø ved Lyngby blev ædt af Fugle.
A n d re  P la n te r . Der foreligger Meddelelser om følgende Angreb: Nematoder (A p h e le n ch u s  R itzem a- 

Bosi) paa Chrysanthemum (Slagelse, Taastrup); Tæger (Lygus p a b u lin u s ) paa Asters, Chrysanthemum, Kar
tofler, Bønner o. m. a. (Sorø); Mellus (A le u ro d e s  vap orariu m ) paa forskellige Væksthusplanter (Stege, Flauen- 
skjold); Bladlus (C herm es piceae) paa Ædelgran (Holbæk); Drivhus-Græshopper (T a ch yc in es  asyn am oru s) 
paa forskellige Planter (Rungsted); Bladhvepse (P teron u s sa lic is ) paa Pil (København); Knoporme (A g ro t is  
segetum ) paa Georgine (Ordrup); Kaalorme (P ier is  b ra ssica e  og rapae) paa Reseda, Tropaeolum og Levkøj 
(mange Steder); Minérmøl (C em iostom a  la b u rn e lla ) paa Guldregn (Vordinborg, København); Spindemider 
(T etran ych us telarius) paa Lind (flere Steder). Endvidere optraadte Den gulhaarede Tyv (N ip t us h o lo le u cu s)- 
i Mængde i et Hus i Sorø.

Kø be nha vn ,  den 7. September 1925.
Mathias Thomsen,



Maanedlige Oversigter
over

Sygdom m e hos Kulturplanter
fra

Statens plantepatologiske Forsøg.

CXXXIX. L an d b ru g sa fg rø d er. S ep te m b er 1925.

Bederusten,- der allerede viste sig i August, saas i September mange Steder, ofte i større eller mindre 
Pletter.

Tørforraadnelse i Runkelroer og særlig i Fodersukkerroer, er i visse Egne ondartet, dels paa høj, kalkrig 
Jord, dels hvor der nylig er merglet eller kalket; særlig hvor der har ligget Mergeldynger, kan Angrebet i tørre 
Somre blive fremtrædende. Tabene skønnes at være indtil 60 pCt. af Afgrøden. Ved lettere Angreb er Bladene 
gulnede stærkt eller blevet sortskjoldede paa Grund af forskellige Raadsvampes Angreb.

Kaalbrok gør sig bemærket i Vendsyssel, hvor der ganske vist mergles meget, men hvor Dræningen endnu 
er tilbage. Som Eksempel paa Sygdommens Smitteveje nævnes, at fra en Mergelgrav, hvor der blev aflæsset 
en Mængde syge Roer, har Smitten bredt sig med Afløbsvandet ned gennem en Slugt og er derefter med Mark
redskaberne slæbt op paa Markernes højere beliggende Dele.

Almindelig Kartoffelskurv er ret udbredt i Nordsjælland; formentlig har den varme Sommer begunstiget 
Svampens Vækst. I et Gødningsforsøg havde Svovlsur Ammoniak en gavnlig Virkning ved at nedsætte Skurvet- 
heden kendeligt.

I Mariboegnen er Sukker- og Runkelroer flere Steder ret stærkt gnavede af Larven af Ærteuglen.

LXIX. H av eb ru g sa fg rø d er. S ep te m b er 1925.

Stærke Skurvangreb ses paa Bismarck og Signe Tillisch; ogsaa Boiken er angrebet, hvor Sommersprøjtning 
er forsømt.

Stensyge og Priksyge har flere Steder forringet Pærernes Værdi; det er formentlig Eftervirkning efter 
Sommertørken.

Paa Lolland fandtes Sølvglans paa et Æbletræ (Lord Suffield).
Ved Optagningen viser Kartoffelskimmelen, der ellers har været godartet, sig at have angrebet en Del 

Knolde, hvor der ikke er sprøjtet. Ogsaa i Tomaterne har Sprøjtningen været meget nyttig.
Almindelig Kartoffelskurv er ret udbredt i Nordsjælland; formentlig har den varme Sommer begunstiget 

Svampens Vækst. 1 et Gødningsforsøg havde Svovlsur Ammoniak en gavnlig Virkning ved at nedsætte Skurvet- 
heden kendeligt

Knoporme har gjort ikke ringe Skade rundt omkring.
Porremøllet er meget besværligt i mange Haver.
Hist og her er Æblerne angrebne af Rønnebærmøllet.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



K orn . Fodsygens Virkninger, bedømt paa Grundlag af Tærskningsresultaterne, bedømmes enkelte Steder 
at være indtil 40 — 50 pCt. Tab. Fra andre Sider skønnes Tabene dog at være af meget ringe Betydning. I 
indsendt Havre fra Hjallerup havde Slimskimmel (Fusarium ) bredt sig højt op i Straaet; ved Faaborg har 
Havren mange Steder givet meget „let" Kærne, ikke paa Grund af Fodsyge, men formentlig paa Grund af for 
hurtig Modning (H. Kjærulff).

Fra flere Sider omtales den gavnlige Virkning af de nye Afsvampningsmidler, saaledes som man kan se 
det ved Tærskningen af Forsøgene; oni Virkningen paa den nysaaede Vintersæd foreligger derimod endnu intet.

R oer. Mosaiksyge findes flere Steder (bl. a. Snekkersten og Roskildeegnen) i 1. Aars Runkelroer, selv 
hvor der ikke har været Frøroer i Nærheden; formodentlig er Smitten kommet med Insekter, der er drevet 
længere Strækninger med Vinden. Ved Høng saas et stærkt Angreb i Sukkerroer (J. Lindgaard).

Bederusten (U rom y ces  betae) der allerede viste sig i August, saas i September mange Steder, ofte i 
større eller mindre Pletter. Ved Tystofte iagttoges en udpræget forskellig Modtagelighed hos forskellige Familier 
(H. Bagge).

Tørforraadnelse (Phom a betae) er Genstand for Omtale fra flere Sider, særlig de Egne der har lidt 
under Sommertørke: I Himmerland og ned til H adsten-Bjerringbro-Viborg har mange Marker indtil 10 pCt. 
angrebne Roer, og i en enkelt var 75 pCt. angrebne; hvor Jorden er merglet den sidste halve Snes Aar, kan 
man genfinde Mergeldyngernes Plads som smaa angrebne Pletter (H. Drewsen, N. Vester, A. P. Aidt). Paa Djurs
land ses Angreb af vekslende Styrke paa nymerglede Marker (A. Larsen-Ledet), ved Hadsten pletvis Angreb 
med stærk Gulfarvning af Bladene paa en Mark kalket for et Par Aar siden (J. Jakobsen), omkring Brædstrup 
er Udbyttet ikke sjældent nedsat med en Trediedel, og Angrebet er værre end i 1921 (Chr. Pedersen). Ogsaa 
omkring Nørre Snede ses stærke Angreb paa nymerglet Jord, med tydelige Spor efter Mergeldyngerne, baade i 
Elvetham og  Barres; i et Tilfælde er 75 pCt. af Roerne angrebne og Tabet over 50 pCt. af Afgrøden i en Del 
af Marken tilsaaet med Strynø Barres, medens en tilgrænsende Del, tilsaaet med et andet Frøparti (ogsaa solgt 
som Strynø Barres) kun blev sent og svagt angrebet (C. P. Müller). Ondartede Angreb omtales endvidere fra 
Bredsten, Lilballe (tilført Mosekalk -  75 pCt. Roer syge) -  hvor der i et Kalkforsøg pletvis var stærke Angreb 
i de kalkede Parceller (Jes Nielsen), Faaborgegnen med indtil 60 pCt. Tab (H. Kjærulff), fra Høng forværret med 
Bedeskimmel og Mæaiksyge (J. Lindgaard), Ringstedegnen (kalkrige, høje Jorder), Slangerup, og flere Steder 
i Sydsjælland og paa Lolland-Falster. Fra Vendsyssel, Ærø, Tystofte og Roskilde omtales Angrebene derimod 
som ubetydende og spredte. I mange Tilfælde, hvor der var lette Angreb i Hjertet eller i Bladstilkene, er Bla
dene gulnet stærkt, eventuelt blevet sortskjoldede paa Grund af visse Raadsvampes (C la d o s p o r iu m , A lternaria) 
Angreb; andre, mere afgrænsede, runde, lyse Bladpletter skyldtes derimod selve P h om a 'b e ta e .

F!vidbakteriose (E rw inia ca ro to v o ra ), ses flere Steder; paa Holstebroegnen, hvor Angrebet var truende 
først i August, standsede det med indtrædende køligt Vejr, de raadne Pletter tørrede ind, men Roerne er blevet 
flertoppede (P. O. Overgaard). Fra flere Sider omtales Fijerteforraadnelse, der har bredt sig fra Bladene ned i 
Roen, men Angrebets Oprindelse er ikke fastslaaet.

Kaalbrok (P la sm o d io p h o ra  brassicae) angriber omkring Brønderslev nærmest værre end sædvanligt, 
omend den stærke Mergling hjælper meget -  „var blot Dræning lige saa meget paa Mode som Mergling" 
(V. Kristensen). Ved Ølstykke fandtes Angreb i Kaalroer paa en Gaard, hvor der aldrig før er fundet Kaalbrok; 
som Eksempel paa hvorledes Sygdommen kan spredes, anføres følgende: En Gaardejer paa Aarhusegnen kørte 
for 3 Aar siden en Mængde syge Roer i en Mergelgrav; i Vintertiden drev Vandet fra den ned gennem en 
Slugt og nu ser man i Aar tydeligt, hvorledes smittet Jord med Redskaberne er slæbt fra Slugten op ad Siderne 
til de højere liggende Dele af det Kaalroeskifte, som Slugten gennemskærer (Hartvig Larsen). Ved Uglstrup og 
Havdrup iagttoges Angreb, bl. a. paa gammel Kuleplads, og hvor Roevognene er blevet skyllede af (M. Greve).

Bladpletter paa Turnips, foraarsagede af Svampen Cy 1 in d r o sp o r iu m  brassicae , saas ved Studsgaard 
og Søsum.

K arto fle r. Almindelig Skurv (A c t in o m y c e s  scab ies ) er ret udbredt i Nordsjælland; ogsaa ved Aal
borg er Sygdommen almindelig. I et Gødningsforsøg var alle Knoldene skurvede, men efter Leunasalpeter og 
navnlig efter Svovlsur Ammoniak, var Angrebet tydeligt mindre fremtrædende end efter Chilesalpeter (Hartvig 
Larsen).

Kartoffelskimmelen (P h y to p h th o ra  in festan s) har gennemgaaende været godartet og først sent i Sep
tember ødelagt Markerne; paa usprøjtede Marker ses en Del syge Knolde (Up to date, Magnum Bonum, Juli).

F ru g ttræ e r . Pærer med Stensyge, saavelsom Pærer med Priksyge er indsendt fra flere Steder.
Kærnefrugtskimmel (S c le ro tin ia  cinerea ) ses særlig paa Cox’s Pomona.
Stærke Angreb af Æbleskurv (V enturia d e n d r it ica ) ses særlig paa Bismarck og Signe Tillisch; hvor 

Sommersprøjtning er forsømt er Boiken betydeligt angrebet (særlig paa Træernes Nordside, Rødt Ananasæble 
lidt mindre; Tyrrestrup og Mank’s Codlin er kun svagt angrebet, medens Belle de Boskoop, Hawthornden, 
Filippa og Pederstrup er helt fri (11. Øhlers, J. Thorsen).

Pæreskurv (V enturia pi ri na) har været jævnt fremtrædende paa de modtagelige Sorter.
Ved Lyngby er Soldat laboreur angrebet af Fusarium  W illk om m i, Nouveau poiteau af P y ren och a ete  

fu rf u racea .

D e r  er for Septem ber indkom m et 22 Beretninger, hvoraf 10 fra Jylland o g  12 fra Øerne.



Sølvglans, foraarsaget af Stereum  pu rpu reum , fandtes paa et Æbletræ (Lord Suffieid) paa Lolland 
-(H. Øhlers).

Frugtbuske. Hindbærrust (P h ra g m id iu m  ru b i-id a e i) angriber ved Lyngby Harzjuvel og Hornet 
(H. Øhlers).

Hindbær-Stængelsygen (D id y m e lla  app lan ata) angriber ved Lyngby Superlativ og Goliath stærkt, 
Hornet og Remontant temmelig stærkt (H. Øhlers). Angrebet er i det hele taget meget udbredt.

Svage Angreb af Stikkelsbærdræber (S p h a ero th eca  m ors uvae) omtales fra Vordingborg og Char- 
iottenlund, ret stærkt Angreb af Stikkelsbær-Meldug (M icrosp h a era  g ro ssu la r ia ) fra Ordrupgaard.

Filtrust (C ron a rtiu m  r ib ic o la )  er meget fremtrædende ved Charlottenlund; ogsaa ved Horserød og 
;-Hornbæk saas stærke Angreb, men sidstnævnte Sted stod der sunde Buske ved Siden af de angrebne (J. Irgens- 
Møller, A. Weber).

Køkkenurter. Ved Lyngby er de usprøjtede Tomater stærkt angrebne; Sprøjtning har vist sig meget 
nyttig her og ved Tystofte, men kan ikke forebygge at Frugterne revner (H. Øhlers, A. Feilberg).

Stærke eller ondartede Angreb af Selleri-Bladpletsyge (S ep toria  api i) omtales fra flere Lokaliteter paa 
Sjælland.

Andre Planter. Storknoldet Bægersvamp (S c le r o t in ia  s c le r o t io r u m ) ødelagde ved Nyraad og 
Lyngby Solsikker, førstnævnte Sted særlig paa Pletter med tør Jord (M. Bakman).

Stærke Angreb paa Chrysanthenum af S e p to r ia  ch ry sa n th e m e lla  forekom ved Charlottenlund, svagere 
ved Brøndbyvester.

Ved Charlottenlund angriber M arsson in a  p o p u li Pyramidepopler i Planteskole, medens gamle Popler, 
•som tidligere har været angrebne, nu næsten er fri; ved Brøndbyvester, hvor Svampen gennem flere Aar har 
foraarsaget meget tidligt Bladfald, er mange Pyramidepopler helt eller delvis ødelagte og udsat for. sekundære 
Svampeangreb (J. Irgens-Møller, A. Weber).

L yngby , den 6. Oktober 1925. 17™™+

Rodfrugter og Kaal. Ved Nykøbing F. var en Sukkerroemark, som havde faaet tilført Slamjord, pletvis 
angrebet af Roeaal (H eterod era  S ch ach tii). Roerne var i Pletterne kendelig mindre og stærkt „skæggede" 
(E. Gram). Paa Forevisningsmarken i Grenaa er der stærke Angreb af Roeaal paa Runkelroer, der har været 
■dyrket hvert andet Aar paa samme Sted i en halv Snes Aar (A. Larsen-Ledet).

Bladene af Runkel- og Sukkerroer er i Mariboegnen blevet gnavede af Larven af Ærteuglen (M am estra
pisi), der fandtes dog sjældent mere end et Par Larver paa hver Plante (H. Th. Jensen). Disse Larver -  let 
kendelige paa de 4 brede, gule Længdestriber -  træffes i denne Tid ikke sjældent paa forskellige Planter.

Knoporme (A g ro t is  segetu m  o. a.) har paa vor Forsøgsmark i Lyngby optraadt ret ondartet paa Beder, 
■Gulerødder, Kaalroer, Kaal og andre Planter. Ved Kvistgaard har de skadet Rødbeder (M. Grytzmejer).

Et ejendommeligt Angreb af en Uglelarve (C aradrina  q u a d ri p u n c tata) iagttoges ved Billund i Nær
heden af Grindsted (Jørgen Christensen). Larverne havde boret sig ind i Kartoffelstængler noget over Jord
overfladen og derfra udgnavet en Hulhed nogle cm opefter og nedefter; mange Planter var saaledes behandlede, 
men kun faa Larver fandtes ved Undersøgelsen. Larverne lever paa forskellige lave Planter, men kan ogsaa 
findes i Huse i Forraad af Mel.

Angreb af Kaalqrme (P ieris  b ra ss ica e  og rapae) er vist alle Vegne ophørt i Løbet af September, og 
Planterne er begyndt at vokse igen. Flere Steder ser man et meget heldigt Resultat af en omhyggelig Bekæmpelse.

Angreb af Kaalfluelarver (C h o r to p h ila  brassicae) ses hist og her.
Kun fra Vilvorde skrives, at Sneglene (A g r io lim a x  agrestis) er slemme ved Hvidkaalen, ellers synes

■de ikke endnu at have gjort sig bemærkede.
Bælgplanter. 1 Næstvedegnen overgnavedes Roden af Lucerneplanter af en Snudebillelarve, antagelig 

-en Art Bladrandbille (S ito n a sp.) (M. Bakman).
Frugttræer og Frugtbuske. Gedehamse (Vespa sp.) har i Aalborgegnen været slemme ved Æbler, 

Pærer og Blommer (O. Hein).
Sammesteds har der været en Del Angreb af Rønnebærmøl {A rg y re s th ia  co n ju g e lla ) , særlig har 

Tyrrestrup Kirsebæræble og Keswick Codlin lidt meget, „de er ganske ubrugelige" (O. Hein). I Lyngby er der 
noget Angreb i Gul Richard og Aim. Pigeon, mindre i Dronning Louise og Filippa (H. Øhlers). Ved Vilvorde 
findes Larverne kun i nogle Paradisæbler (Irgens-Møller).

Clercks Minermøl (L yonetia  c le rck e lla ) er ved Vilvorde ret almindelig paa Blomme og Kirsebær og 
gør virkelig Skade paa Æble (Irgens-Møller).

Ved Morud (mellem Odense og Bogense) er Løvet paa Frugttræer, især Æbletræer, blevet gnavet af en 
Uglelarve (A cro n y cta  p s i ) ; flere Træer er ret stærkt skeletterede, kun Bladribberne er tilbage. Haven ligger 
nær Skov.

Mideskurv foraarsaget af Pæregalmiden (E r iop h yes  p ir i) er slem flere Steder i en Planteskole i Nord- 
. Sjælland.



Solbærmider (E r iop h y es  rib is ) er meget almindelige i Charlottenlundegnen, visse Steder menes dert 
ikke at nedsætte Frugtbarheden videre meget (Irgens-Møller).

Paa vort Forsøgsareal i Lyngby er Hindbær stærkt besat paa Bladene med Spindemider (Tetranychus- 
te la r iu s ).

Solsorter (Turdus m erula) hakker samme Sted store Huller i Frugterne paa Træerne.
K ø k k en u rte r. Knoporme (A g ro  ti s-Arter) har flere Steder gjort stor Skade paa forskellige Køkkenurterr 

Prydplanter o. s. v. (Jordbær, Kartofler, Selleri o. m. a.).
Flere Steder har Porremøllet (A c ro le p ia  assecte lla ) gjort megen Skade. 1 Jægersborg er en hel Mark 

ødelagt, i Charlottenlundegnen er det slemt (Irgens-Møller); fra Lyngby hedder det den 20. September, at det 
er saa slemt som aldrig før set (H. Øhlers); ogsaa fra Vordingborgegnen klages over stærke Angreb, og det 
hævdes, at Afskæring ikke hjælper (N. Hansen). Fra anden Side menes det dog stadig, at denne Metode er god.. 
Paa Amager er Angrebet kun svagt.

Purløg blev paa Instituttets Forsøgsmark i Lyngby i Løbet af August og September helt ødelagt af 
Løgfluer (H y lem y ia  antiqua), alle Bladene visnede; i Slutningen af September fandtes der kun faa Larver og" 
Æg, og Planterne begyndte at skyde igen (H. Øhlers).

Fra Tystofte skrives, at Gulerodssorten London Torve i Aar er gaaet helt fri for Gnav af Gulerodsfluens 
Larve (P sila rosae) (A. Feilberg).

Lidt Minering af Sellerifluen (A c id ia  h era cle i) er iagttaget ved Charlottenlund.
Sammesteds er Jordbærrene ret medtagne ved Angreb af Jordbærmider (T arson em u s fragariae) (Irgens- 

Møller). Dette Dyr er ogsaa fundet paa Jordbær fra København.
Snegle (A g r io lim a x  agrestis) har ved Tystofte gjort en Del Skade paa de sidste Agurker og paa 

lavt siddende Tomater (A. Feilberg).
A n d re  P la n te r . I Botanisk Have har Solsorten (Turdus m erula) ødelagt Morbær og Frilandsdruerr 

de sidste endnu før Modningen (H. Wedege). Paa Prydplanter, Hegnsplanter o. s. v. er endvidere iagttaget: 
Aal (T y len ch u s d ev asta trix ) paa Phlox; Aal (A p h e le n ch u s  R itzem a -B os i) paa Chrysanthemum, særlig et 
meget slemt Angreb paa Sorten Rayonnant; Tæger (antagelig Lygus p a b u lin u s ) paa Pelargonier; Drivhus- 
græshopper (T ach ycin es asyn am oru s); Bladhvepse (P on tan ia  sp.) paa Pil; Minérrnøl (C em iostom a  labur- 
nella) paa Guldregn; Knoporme (A g ro t is  sp.) paa udplantede Campanula medium; Maanepletsværmere (Pha- 
lera b u ce p h a la ) paa Birk og Lind; Hasselmider (E r io p h y e s  a v e lla n ae) paa Hassel; E r io p h y e s  sp. paa 
Birk. Indsendte Blomsterløg var angrebne af Løgmider (R h iz o g ly p h u s  e c h in o p u s )  og Narcisfluer 
(M erod on  sp.).

K øben h a vn , den 10. Oktober 1925.
Mathias Thomsen,

— Trykt i N . T. Krøyers Bogtrykkeri. —



Maanedlige Oversigter
over

Sygdomme hos Kulturplanter
fra

Statens plantepatologiske Forsøg.

CXL. L an d b ru g sa fg rø d er. O k to b e r 1925.

Tørforraadnelse i Runkel- og Sukkerroer viser sig at have været meget udbredt, omend Dele af Vest
jylland, Fyn og Sjælland næsten er gaaet fri. Det bekræftes at Sygdommens Optræden er betinget af høje 
Reaktionstal, hvorfor stærk Mergling, Kalkning eller Gødskning med kalkblandet (desinficeret) Staldgødning har 
virket uheldigt i denne Henseende. Angrebet er værre paa tørre end paa fugtige Jorder og ses bl. a. paa 
Pletter, hvor Havre vil blive lyspletsyg.

Almindelig Rodfiltsvamp er fundet paa Runkel- og Sukkerroer paa Sjælland og Lolland; Angrebet kendes 
paa, at den udtørrede Hud er besat med en Mængde mørke, rødviolette Smaalegemer; Skaden gaar som Regel 
ikke dybt, men andre Svampe kan støde til og fortsætte Angrebet.

Turnips-Mosaiksyge har paa en Gaard ved Roskilde svækket de store Turnips betydeligt og er derfra 
spredt til Stiklinger i Nærheden.

Forraadnelse i Kaalroer og Turnips har enkelte Steder været ondartet, dels som almindelig Hvidbakteriose, 
dels som Følgesygdom efter Insektangreb i Top eller Rod. I Kaalroerne har Tørforraadnelse været paafaldende 
ondartet i visse Stammer.

Nogle Steder -  især i Nordjylland -  ses ved Optagningen af Kaalroerne en Del Angreb af Kaalfluelarver.
Sneglene optræder i Aar — i Modsætning til i Fjor — kun faatalligt og gør kun ringe Skade.

LXX. H av eb ru g sa fg rø d er. O k to b e r  1925.

Priksyge er fundet i Æbler nogle Steder — særlig i Tyrrestrup Kirsebæræble — og synes at tiltage under 
Lagringen.

Selleri-Bladpletsyge har i Efteraarsmaanederne gjort betydelig Skade.
Angreb af Rønnebærmøl i Æblerne er en Del udbredt, men gennemgaaende godartet.
Frostmaalerne begyndte at komme frem i den sidste Uge af Maaneden.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



K orn . Vintersædens Spiring har efter de talrige Meddelelser at dømme været upaaklagelig, med Und
tagelse af enkelte lettere Jorder i Nordjylland, hvor Saabedet var vel tørt. Den sentsaaede Hvede er spiret lang
somt, men kommer dog. I et Afsvampningsforsøg spirede Rug afsvampet med Formalin hurtigere end efter 
Fusariol og Tillantin, og sidst kom Germisin; i et Hvedeforsøg var Spiringen i Begyndelsen hurtigere efter 
Agfa og Tillantin end efter Fusariol og Blaasten; ogsaa i et andet Hvedeforsøg kom Blaasten efter Germisan, 
Tillantin og  Ubehandlet. Ved Tørafsvampiiing af en Del Hvedeprøver med Tillantin har en enkelt taget Skade 
paa Spiringen paa Grund af for stor Dosis.

R oer. Mosaiksyge i Runkelroestiklinger er iagttaget i Vestsjælland, og i Sukkerroer ved Nykøbing F.
Kro ngalle eller Rodhalssvulst (B a cteriu m  tu m efa cien s ) paa Runkelroe er iagttaget ved Slangerup, 

Slagelse og Hjallerup men, som sædvanligt, kun i ganske enkelte Exemplarer.
Bederusten (U ro m y ce s  betae) har været fremtrædende paa Midtlangeland og Fyen; paa Sjælland er 

bemærket et Par Tilfælde paa Rødbeder.
Bedeskimmel (P e r o n o s p o ra  S ch a ch tii)  omtales fra Langeland og har flere Steder ødelagt en Del 

Hjerteblade.
Tørforraadnelse (P hom a betae) har i Vestjylland (Syd for Herning—Ringkøbing), hvor Nedbøren i Juli 

var rigelig, samt paa Fyn og Dele af Sjælland ikke faaet nævneværdig Betydning. Ved Tylstrup er indtil 75 pCt. 
af Roerne angrebne paa let Jord, faa paa fugtigere Jord og ingen paa Kærjord (S. Svendsen). Omkring Aalborg 
ses Angrebet overalt efter Mergling og Kalkning, men er mildt; ved Bratskov var dog 90 pCt. af Roerne angrene 
og paa „Lyspletsygejord" kan der være en Del Angreb (J. Chr. Andersen-Lyngvad). Ved Brønderslev er iagttaget 
nogle svage Angreb, paa Mors har man maattet opfodre indtil 75 pCt. af Runkelroerne straks. Fra Randers er ind
sendt angrebne Roer, fra Kaløvig, Aarhus og Horsens omtales flere ondartede Angreb efter stærk Mergling og Kalk
ning, men lav, svær Jord er mindre udsat. Omkring Allingaabro er Angrebet værre end 1921, alle Runkelroer er 
syge og Tabet anslaas til 5 0 -6 0  pCt.; Reaktionstallet fra angrebne Marker var 7,8 og 8,0 (Wm. Christensen). 
1 Sydjylland iagttoges ondartede Angreb, hvor Mergeldyngernes Plads tydeligt var at se; ogsaa den med Kalk 
desinficerede Staldgødning har virket uheldigt; flere Steder ser Angrebene ud til af være indledede med Rodbrand. 
Fra Sundeved, Ærø og Langeland er omtalt enkelte stærke og flere svage, jævnt fordelte Angreb. Ved Skaarup 
iagttoges et enkelt stærkt Angreb paa stærkt kalket Jord, der har faaet 800 kg Salpeter pr. ha til Roerne (N. P. 
Kristensen). Ved Roskilde var der i et Afsvampningsforsøg med Strynø V i Uafsvampet 2,7 pCt. angrebne 
Roer, i afsvampet 1,2—1,5 pCt.; i Tystofte V tilsvarende 2 og 0,3 —1,0 pCt. (M. Greve). I Nordsjælland saas 
mange Angreb, men med den indtrædende Nedbør blev de til Dels overstaaede (H. E. Jensen). Paa Lolland- 
Falster er der ligeledes Spor efter Angreb og flere Steder lidt Forraadnelse, enkelte Steder endog ret stærkt; 
i det angrebne Væv findes foruden P h om a betae  forskellige tilkomne Svampe (P e n ic illiu m , Fusarium , 
R h izo p u s , V o lu te lla ). Betragter man Sorterne, anklages Fodersukkerroer stærkt, og af Barres Taarøje mere 

-end SludstrujD; Runkelroe og Sukkerroe er kun sammenlignet i et enkelt Tilfælde, hvor Sukkerroerne led mest. 
Af Gødningsvirkninger omtales gavnlige Følger af en ekstra Gang Ajle (E. Mouritsen); Forfrugten kan ogsaa 
spille en Rolle, saaledes har Kartofler været bedre end Gulerødder og Byg (J. C. Ellehauge).

Almindelig Rodfiltsvamp (R h iz o c to n ia  v io la ce a ) er fundet paa Runkelroer et Par Steder i Nord
sjælland og  ved Ringsted, paa Sukkerroer paa Lolland, samt paa Turnips ved Frederikssund (H. E. Jensen).

Turnips-Mosaiksyge har ved Taastrup angrebet nogle Dales og Greystone; paa en Gaard ved Roskilde 
har Angrebet skadet Foderturnipsene betydeligt og er derfra gaaet over til Stiklinger i Nærheden.

Forraadnelse i Kaalroer og Turnips kan i adskillige Tilfælde være Følger af Insektangreb i Top (Tæger, 
Bladlus, Galmyg) eller Rod (Kaalfluen). Brunbakteriosen (P se u d o m o n a s  cam p estris ) synes ret udbredt, men 
sjældent i stærkere Grad. Hvidbakteriose (E rw in ia  ca ro to v o ra ), er ligeledes ret udbredt, enkelte Steder ond
artet, i Hanherrederne særlig i de tidligst saaede Turnips (N. Svaneborg).

Af Kaalbrok (P la sm o d io p h o ra  b rassica e ) findes ved Brønderslev mange betydelige Angreb, men 
Angrebet er vigende efterhaands som Merglingen skrider frem. Ogsaa ved Aalborg synes Angrebet stærkere 
end 1924. Ved Ollerup er set flere Tilfælde. Ved Skaarup er iagttaget et meget skarpt afgrænset, gunstigt Ud
slag for Mergling i Fjor (N. P. Kristensen). Paa Roskildeegnen (Kamstrup, Darup) synes Angrebet at være 
i stærk Tiltagen (M. Greve).

M eldug (E rys ip h e  com m u n is) har været meget udbredt paa Kaalroer og Turnips i September-Oktober, 
men skønnes ikke at have gjort nævneværdig Skade.

Tørforraadnelse (P hom a n a p o b ra ss ica e ) i Kaalroer har været ret udbredt og er hvert Fald nogle Steder 
ondartet. Nær København fandtes Tørforraadnelse i Banghom under Forhold, der maaske kunne tyde paa Frø
smitte (H. R. Hansen). I en Gruppe Forsøg med forskellige Stammer og Familier saas en meget udpræget Forskel 
i Modtagelighed; værst angrebne var Klånk og Olsgaard, samt en enkelt Pajbjerg-Familie.

K arto fle r. Den frygtede Genvækst synes ikke at have været generende; kun i enkelte Tilfælde omtales 
store Spirer eller en helt umoden Topende. Frost har stedvis beskadiget en Del Kartofler; ved Aalborg led Up 
to date mere derunder end Richters Imperator (J. Chr. Andersen-Lyngvad).

Kartoffelskurv (A c t in o m y ce s  scab ies) omtales som almindelig i Nordsjælland og ved Aalborg, paa 
.kalkrig eller kalket Jord. I en Have ved Slangerup var Angrebet værst nær Afløbet fra en Tagrende (K- Petersen).

Kartoffelskimmel (P h y to p h th o ra  in festan s) har givet nogen Tørforraadnelse, særlig ved sen Optagning

D e r  er for O ktober indkom m et 36  Beretninger, hvoraf 17 fra Jylland o g  19 fra Ø erne.



af tidlige Sorter fra usprøjtede Stykker. Stærke Angreb paa Knoldene omtales endvidere fra Sydjylland og 
Nordsjælland -  særlig Up to date (J. Aa. Nilsson, H. E. Jensen).

Rodfiltsvamp (H y p o ch n u s  so la n i) er ret almindelig i Nordsjælland; et Forsøg med Afsvampning af 
Læggeknoldene med Formalin og Sublimat gav intet Merudbytte for Afsvampning (H. E. Jensen).

Kløver. Udlægget omtales fra enkelte Sider som mindre tilfredsstillende paa Grund af Sommertørke. 
Af Bægersvamp (S c le r o t in ia  s c le r o t io r u m ) har de fleste Medarbejdere endnu intet set; kun ved Aalborg
og  Kjellerup iagttoges sidst i Oktober svage Angreb. Paa Gaardbogaard blev Hvid Stenkløver ødelagt af
Bægersvamp, hvorimod indblandet Rødkløver ikke tog Skade.

Frugttræer. Æbleskurv (V enturia  in a eq u a lis ) er slem ved Studsgaard; ved Sorø kom der ogsaa til 
Sidst en Del Skurv paa Signe Ti!lisch, Graastener og særlig Bismarck, ejendommeligt var det at se Nabotræer, 
under tilsyneladende ens Forhold, det ene med stærkt skurvet Frugt, det andet næsten uden Skurv (H. Gram). 
I Maribo Amt er Angrebet svagt; selv hvor der ikke er sprøjtet, er kun de mest modtagelige Sorter skurvede 
(F. Köster).

Pæreskurv (V enturia p ir in a ) saas, saa!ænge det var tørt, ikke ved Sorø og Sprøjtning er derfor undladt; 
sluttelig blev Charneu og Napoleon ret slemt angrebne (H. Gram). I Maribo Amt er ligeledes kun de mest 
modtagelige Sorter skurvede (F. Köster).

Kærnefrugtskimmel (S c le r o t in ia  c in erea ) har været udbredt i ældre, ikke udtyndede Træer; men i det 
gode Modningsvejr er i hvert Fald de sildige Sorters Frugter ikke blevet særlig angrebet.

Priksyge iagttages særlig paa Tyrrestrup Kirsebæræble, samt paa Blenheim; i nogle Tilfælde synes Mis
farvningen først at være sket under Lagringen.

Frugtbuske. Sprøjteskade. I en Planteskole ved Slagelse har — efter Sommersprøjtning med Svovlkalk 
1 : 40 og siden med 1 : 50 — Ironmonger, Rødt engelsk Glas og Golden Lion kastet Bladene allerede efter 

.første Sprøjtning; Green walnut, Early sulphur, Green willow, Brougtham, Telegraf, Two to one, Früheste von 
Neuwied og Golden gem tabte en Del Blade ved første Sprøjtning og saa godt som Resten ved anden; Green 
gage, Whitesmith, Achilles, Whinhams Industry, Triumphante, British Hero, Ballon, Alice Marie, London market, 
Chatauqua, Mangold og Criterion tog ikke Skade. Alle Planterne var toaarige og i god Vækst (H. Gram).

Hindbærrust (P h ra g m id iu m  r u b i- id a e i)  bredte sig første i Oktober paa 3 -4  Dage over et helt 
Stykke Fajstrup i Københavns Omegn.

Køkkenurter. Kartoffelskimmel (P h y to p h th o r a  in festa n s) har ikke angrebet Tomaterne før sidst i 
September eller først i Oktober og flere Steder saas den overhovedet ikke. Sprøjtning har haft en gunstig 
Virkning.

Selleri-Bladpletsyge (S ep toria  api i) begyndte ved Aarhus allerede i August (Non plus ultra); i Septem
ber var der stærke eller ondartede Angreb flere Steder paa Sjælland; de har gjort betydelig Skade og yderligere 
synes det at de angrebne Planter særlig har lidt af Frost (A. Feilberg). Ved Vilvorde saas Angrebet først i Be
gyndelsen af Oktober (I. V. Irgens-Møller).

Ved Mundelstrup og Tranbjerg anstilledes Forsøg med Afsvampning af dertil egnede Bønner og Ærter 
med Formalin, Tillantin, samt Udblødning i aim. Vand; Frøet blev saaet i god Jord, hvor behandlet og ube
handlet groede godt og ens og forblev sunde.

L yn gby , den 8. November 1925. FpfKt fiFam

Korn. Ved Tystofte har Raager (C o rv u s  fru g ile g u s ) i en lidt sent saaet Hvedemark paa 0,7 ha rykket 
over Halvdelen af Planterne op (H. Bagge).

Kaalroer, Turnips og Kaal. Ved Allingaabro har der i Efteraaret været stærke Angreb af Kaallus 
(Aphis brassicae) paa Kaalroer, der sattes en Del tilbage i Vækst derved. Angrebet holdt sig til Slutningen af 
September, og Roerne staar nu med en tynd, helt nydannet Top. Sildig saaede Planter synes nogle Steder 
mindst angrebet (Wm. Christensen). Fra Aalborg skrives, at Grønkaalen i Løbet af Oktober er blevet stærkt 
besat med Lus (O. Hein).

Kaaluglelarver (M am estra brassica e ) har endnu i Oktober gjort ikke ringe Skade paa Kaal i Sorø, 
Handelsværdien forringes ret væsentligt (H. Gram).

Fra Brønderslevegnen og Hanherred skrives, at der ses ikke saa lidt Angreb af Kaalfluelarver (C h o rto - 
p h ila  b ra ssica e ) i Kaalroemarkerne nu, dog ikke nær saa meget som i Fjor (V. Kristensen, N. Svaneborg).

Sneglene (A g r io lim a x  agrestis) som i Fjor Efteraar var saa slemme, optræder i Aar de allerfleste 
Steder meget skikkeligt. Kun fra Lolland skrives, at de mange Steder fortsætter den af „Kaalormene" begyndte 
Ødelæggelse (F. Køster); og fra Jern ved hedder det, at Angrebet er ondartet i Spidskaal og tidlig Hvidkaal 
(P. Nygaard). 10 Meddelere i forskellige Egne af Jylland, Fyn og Sjælland skriver, at Snegleangreb ikke er set 
eller er ubetydelige.

G ulerødder. Tusindben (B la n ju lu s ) optræder talrigt paa Gulerødder, Radiser og Ræddiker i Aal- 
foorgegnen (O. Hein).



Paa vor Forsøgsmark viser det sig ved Optagningen, at Gulerodsfluens (P sila  rosae) Angreb er ret ond
artet, der er ikke saa faa Larver i Rødderne (H. Øhlers).

Ved Tystofte gnavedes Gulerødderne foroven af Mus (A r v ic o la  agrestis?) de gnavede Rødder viser 
Tegn til at ville raadne (A. Feilberg).

B æ lg p la n te r  og G ræ sse r. Udplantede Kløver og Græsser, plantet midt i August i helbrakket Jord,
har ved Tystofte lidt en Del ved Angreb af Smælderlarver (A g r io t is  sp.) (Fl. Bagge).

K ø k k en u rte r. Jordbærmider (T arson em u s fragariae) optræderi en Flave i Sorø talrigt paa „Deutsch 
Evern" og „Henriette Nimb"; paa „Weserruhm" ses der derimod ingen (H. Gram).

Porremøllet (A cro le p ia  assecte lla ) har i Maribo Amt mange Steder ødelagt Porrerne helt eller delvis.
Nedskæring, samt Sprøjtning med Arsenik eller Nikotin har haft ringe eller ingen Virkning (F. Köster).

F ru g ttræ e r  og F rug tbuske. Fra Aalborg og fra Københavns Amt påapeges det, at Solbærmider (Er i o- 
ph yes r ib is ) er meget udbredte og gør megen Skade. Mon vore Korrespondenter har sikre Iagttagelser ved
rørende uimodtagelige eller mindre modtagelige Sorter? Det paastaas at „Sort Drue" ikke angribes.

Angreb af Rønnebærmøl (A rg y re sth ia  c o n ju g e lla )  synes at være en Del udbredt, men ret godartet 
(N. Gram; H. Øhlers).

Den lille Frostmaaler (C h e im a to b ia  brum ata) er ved Lyngby, København, Tystofte (kun Hanner) og. 
Sønderholm set i den sidste Uge af Oktober, de første den 24. Flere andre Meddelere skriver, at de endnu 
ingen har set. Den store Frostmaaler (H ib ern ia  d e fo lia r ia )  iagttoges i ringe Antal ved Lyngby og Høsterkøb 
den 25. og 26. Oktober.

I Aabyhøj har Qraaspurve (Passer d om esticu s ) allerede ved Maanedens Slutning afpillet alle Ribs
buskenes Knopper (N. Gram).

Fra Sorø og Tystofte klages over den Skade, som Solsorter (Turdus m erula) gør ved at hakke i Æbler, 
Pærer og Frilandsdruer. Det nævnes, at de aabenbart savner Sneglene, som de levede højt paa i Fjor (H. Grain,. 
A. Feilberg).

A n d re  P la n te r . Bl. a. er iagttaget: Bregneskjoldlus (H e m ich io n a sp is  a sp id is tra e ) paa Nephrolepis- 
(København).

K øb en h a vn , den 6. November 1925.
Mathias Thomsen,

N. T. Krøyers Bogtrykkeri,.
Sorgenfrivej 21, Lyngby.


